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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Milí přátelé, 
dovolte mi, abych Vás tímto srdečně přivítal u čtení Výroční zprávy Institutu 
pro křesťansko-demokratickou politiku za rok 2021! 

Je mým potěšením informovat Vás o tom, že jsme v první polovině roku formulovali 
čtyři hlavní tematické okruhy, které budou stěžejní i pro naši další činnost. Těmito okruhy 
jsou „Proevropská politika“, „Rodinná a sociální politika“, „Zelená politika“ a také obecněji 
definovaný okruh nazvaný „Restart Česka“. Co se týká konkrétních aktivit, navázali jsme 
na úspěšné projekty z předchozích let a zároveň odstartovali projekty zcela nové.  

V oblasti debat s občany jsme se soustředili zejména na oblíbený projekt pořádaný 
ve spolupráci s Mladými lidovci ve formátu besed a kaváren. Ty se v roce 2021 konaly 
v online i klasické prezenční podobě. S odborníky z různých oblastí, novináři i politiky jsme 
diskutovali o aktuálních společenských tématech, stejně jako o odkazu významných 
historických událostí. Formát „Diskutujeme s IKDP“ pak doplnil diskuse v online prostoru 
zejména v první polovině roku.  

Během roku 2021 jsme také uspořádali hned pět konferencí. V červnu proběhla 
akce s názvem „Jaká bude energetická budoucnost Evropy a Česka?“. Na přelomu srpna 
a září jsme zorganizovali konference „Udržitelná energetika“ a „Zelené město a voda“ 
v rámci „Fóra trvale udržitelného rozvoje města Brna“. Při nich jsme nově navázali 
spolupráci s Center for International Private Entreprise. V říjnu se pak konala dlouho 
očekávaná a vysoce aktuální akce nazvaná „Právní stát v Evropě“. Konečně v listopadu, 
jako již tradičně, proběhl další ročník úspěšné konference věnované tématu 
pronásledování pro víru – a to jako součást iniciativy Červená středa. 

Osobně jsem velice rád, že jsme mohli dostát závazku z konce roku 2020 
a zorganizovali jsme několik kulatých stolů, které nabídly příležitost k odborné diskuzi mezi 
aktéry z různých oblastí veřejného života. Zároveň s tím jsme rozvinuli i naše publikační 
aktivity. Kromě krátkých analýz k tématu balíčku evropských klimatických opatření  
Fit for 55 jsme v roce 2021 mimo jiné vydali i dva policy papery s tématem právního státu 
v Evropě a také například průřezovou historicky zaměřenou publikaci „O křesťanské 
demokracii“. 

Na následujících stranách naleznete bližší informace o našich projektech 
uplynulého roku. Záznamy našich konferencí, diskusí, kaváren, stejně jako naše publikace 
jsou pro Vás dostupné na stránkách www.ikdp.cz. Náš web navíc v uplynulém roce získal 
nový grafický design!  
 
Děkujeme za Vaši přízeň a budeme se těšit na další události společně s Vámi v roce 
2022! 
 

Pavel Svoboda, předseda správní rady IKDP 

  

http://www.ikdp.cz/


 

 

O NÁS 
Správní rada: 
Pavel Svoboda – předseda 
Jan Bartošek 
Petr Hladík 
Pavel Hořava 
Šárka Jelínková 
Marian Jurečka  
Marek Orko Vácha 
 

Správní rada se konala: 
23. února, 16. března, 27. dubna, 10. srpna, 16. prosince 
 

International Council: 
Jerzy Buzek 
Georg Milbradt 
Petr Pithart 
Iveta Radičová 
 

Výkonný tým: 
Jan Šmídek – ředitel  
Jan Dohnal – projektový manažer 
Fay Frydrýnová – projektová manažerka 
Jana Šandlová Vlčková – projektová manažerka 
 

Externě spolupracují: 
Anežka Fuchsová – analytička  
Nikola Krejčová – analytička  
Marián Sekerák – politolog  
 
 
  



 

 

Analýzy, studie, publikace 
 Název Autor/ka 
1 Modernizace školství na příkladu občanského vzdělávání: 

Je Česko na správné cestě? 
Alena Resl,  
Radim Štěrba 

2 Manuál pro nové členy KDU-ČSL Kolektiv IKDP 
3 O křesťanské demokracii Radoslav Štefančík,  

Ján Fabičovic,  
Michal Pink 

4 Fit for 55: Revize systému obchodování s emisními 
povolenkami EU ETS 

Kateřina Davidová 

5 Fit for 55: Emisní povolenky, spekulace a cena elektřiny Tomáš Protivínský 
6 Fit for 55: Mechanismus uhlíkového vyrovnání 

na hranicích (CBAM) 
Tomáš Jungwirth 

7 Fit for 55: Revize Směrnice o zdanění energie (ETD) Oldřich Sklenář 
 

8 Fit for 55: Nařízení o sdíleném úsilí a jeho dopady na ČR Michal Hrubý 
9 Fit for 55: Výběr nejpodstatnějších změn návrhu recastu 

směrnice 2018/2001 o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů (RED) 

Martin Sedlák 

10 Fit for 55: Revize směrnice o energetické účinnosti Petr Holub 
11 Fit for 55: Odborná rešerše a identifikace dopadů 

do lesnictví a lesního hospodářství České republiky 
Dalibor Šafařík ed. 

12 Fit for 55: Dekarbonizace dopravy v České republice Michal Hrubý 
13 Inflace Nikola Krejčová 
14 Vláda práva v EU: historie, současný stav, kritické výhledy 

(The Rule of Law in the EU: its History, Present State and 
Critical Perspectives) 

Jiří Přibáň 

15 Krize právního státu v EU jako úkol pro českou zahraniční 
politiku 

Vít Dostál 

16 Modely a teorie demokracie  
(pozn.: monografie vydaná pod záštitou IKDP) 

Marián Sekerák 

 

  



 

 

Konference 
Jaká bude energetická budoucnost Evropy a Česka? 
V Kině Přítomnost v Praze se v úterý 22. června 
2021 uskutečnila konference věnovaná plánům 
na udržitelnou energetiku v evropském i českém 
kontextu. Využití energetických technologií 
budoucnosti reflektovali ve třech tematických 
blocích zástupci nejen z politické a akademické 
sféry, ale byly představeny i konkrétní příklady 
z praxe. Vystoupili zde například  
poslanec Bavorského zemského sněmu Martin 
Huber, výkonný ředitel Asociace pro elektromobilitu ČR Lukáš Hataš či předsedkyně 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Záštitu nad celou konferencí 
převzal místopředseda Hospodářského výboru PS PČR Marian Jurečka. 
 
 
Fórum trvale udržitelného rozvoje města Brna  
V termínech 26. srpna a 2. září 2021 se 
pod záštitou primátorky města Brna Markéty 
Vaňkové a 1. náměstka primátorky Petra Hladíka 
v brněnském hotelu Passage uskutečnilo „Fórum 
trvale udržitelného rozvoje města Brna.“ V rámci 
konference „Udržitelná energetika“, která 
reflektovala budoucnost fotovoltaiky v Brně 
a ekologické způsoby dopravy ve měste, 
představili své vize například programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák, 
generální ředitel DPMB Miloš Havránek nebo generální ředitel Teplárny Brno Petr Fajmon.   

U příležitosti konference „Zelené město a voda“ 
uvedli příklady k rozšiřování parků a zeleně 
ve městě a tematice vody ve městě kromě jiných 
také prorektor Mendelovy univerzity Martin 
Klimánek, Tereza Pokorná z Oddělení ochrany 
a tvorby zeleně Magistrátu města Brna, 
či vedoucí oddělení Městské infrastruktury v KAM 
Brno Radim Vítek. 
 

  



 

 

Právní stát v Evropě 
V pátek 22. října hostila Masarykova kolej v Praze 
konferenci věnovanou otázkám vlády práva 
neboli právního státu v Evropě a České republice. 
Ve třech tematických blocích diskutovali 
o současném dění i možných budoucích 
výhledech nejen zástupci politické a akademické 
sféry. Vystoupili zde například profesor práva 
na univerzitě v Cardiffu Jiří Přibáň, ústavní 
právník Jan Kysela a na dálku se k akci připojila 
i místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová. 
 
Pronásledování pro víru… Jak mohu pomoci já? 

Jako již tradičně se i v roce 2021 v rámci poslední listopadové 
středy konala v pražském Karolinu konference zaměřená 
na problematiku perzekucí pro náboženské vyznání. Tento 
ročník konkrétně reflektoval to, kdo konkrétně potřebuje 
pomoci a jak konkrétně můžeme v této citlivé problematice 
pomáhat my sami – jednotlivci. Akce byla zahájena 
představiteli spolupořádajících institucí – České biskupské 
konference, Ekumenické rady církví v ČR a Federace 
židovských obcí v ČR. Ve dvou panelech pak vystoupili 
například zástupkyně organizace Církev v nouzi (Aid to the 
Church in Need) Marcela Szymanski, člen Parlamentu Velké 
Británie a duchovní otec Červené středy Lord David Alton nebo 
ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Další ročník konference, 

tentokrát zaměřený na pomoc prostřednictvím podniků a nadnárodních společností, 
se uskuteční ve středu 23. listopadu 2022. 
 
 

Diskutujeme s IKDP 
Zejména v první polovině roku 2021 jsme 
i s ohledem na nestabilní epidemickou situaci 
uspořádali několik online debat ve formátu 
„Diskutujeme s IKDP.“ Mohli jsme tak 
s odbornicemi a odborníky z různých oborů 
probrat otázky duševního zdraví v době 
pandemie, budoucnost českého školství, 
možnosti a právní ukotvení práce z domova, 
Národní plán obnovy pro ČR, kulturu v době 
covidu, otázky rodičovství ve 21. století nebo také okruh lékařské etiky. Kromě toho jsme 
uspořádali i mimořádné vysílání v souvislosti s teroristickými činy ve Vrběticích. 
V „Diskutujeme s IKDP“ jsme přivítali mimo jiné Ladislava Csémyho z Národního ústavu 



 

 

duševního zdraví, ekonoma Daniela Münicha z CERGE-EI, právničku Elišku Barthelemy, 
ekonomického poradce Zastoupení Evropské komise v ČR Josefa Schwarze, odbornici na 
dezinformace Alexandru Alvarovou, prezidentku Českého střediska Mezinárodního 
divadelního ústavu Yvonu Kreuzmannovou, výzkumníka think-tanku IDEA Filipa Pertolda 
či poslance PČR Víta Kaňkovského. 

 
Besedy a kavárny 
Oblíbený formát kaváren a besed, které jsou otevřeny široké veřejnosti a jsou pořádány 
ve spolupráci s Mladými lidovci, jsme v roce 2021 realizovali zejména v Praze a Brně, 
a dále také v Plzni, Českých Budějovicích a Ústí nad Orlicí. Debaty během roku probíhaly 
online i prezenčně. 
 
Pražské besedy  
V Praze se diskutovalo o tak širokém spektru 
témat jako jsou podoba nového volebního zákona, 
kontrola na sociálních sítích, český herní průmysl, 
investigativní žurnalistika, budoucnost Německa 
po konci mandátu Angely Markelové, nebo 
výsledky podzimních parlamentních voleb v ČR, 
a připomenuto bylo také kulaté výročí od rozpadu 
SSSR. Své příspěvky do diskuze přinesli například 
ústavní právník Jan Wintr, předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák, 
ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky Ondřej Neumann, vedoucí Katedry německých 
a rakouských studií FSV UK Zuzana Lizcová, politolog Michel Perottino nebo redaktor 
Hospodářských novin Ondřej Soukup.  
 
Brněnské kavárny 

Neméně pestrou paletu témat nabídly 
i Brněnské kavárny. Diskutovalo se o ruské 
opozici a Alexeji Navalném, očkování proti 
COVID-19 a fake news, zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením, pohledu EU a ČR 
na Izrael, budoucnosti české vědy, energetice či o 
dostupném bydlení. Diskuzí se zúčastnili 
například redaktorka Deníku N Petra 
Procházková, epidemiolog Rastislav Maďar, 

speciální pedagožka z PdF MUNI Lucie Procházková, politolog se zaměřením na Blízký 
východ Marek Čejka, redaktorka zdravotnického deníku Ludmila Hamplová, analytik 
Fakt o klimatu Tomáš Protivínský nebo také architekt a urbanista Gabriel Kurtis.  
 
  



 

 

Plzeňské kavárny, Debaty ve Vaně a Kavárna s IKDP v Ústí nad Orlicí  
V roce 2021 proběhly též Plzeňské kavárny, zaměřené na problematiku rozvrácených 
financí, na otázky ekologie, i na formy dobrovolnické pomoci. Kavárna v Ústí nad Orlicí 
pak reflektovala bezpečnostní hrozby pro ČR, českobudějovická Debata ve Vaně zase 
téma dopravy v jihočeské metropoli, stejně jako jadernou energetiku v kontextu ČR. 
Kromě jiných zde vystoupili ekonomka Helena Horská, bývalý ředitel jihočeského ROC 
Českých drah Jiří Kafka, zakladatelka projektu v oblasti udržitelné ekonomiky s názvem 
beztrh Štěpánka Podlešáková, vedoucí oddělení obchodování s emisemi na MŽP Jan Tůma 
nebo Petra Lišková z Domu zahraniční spolupráce. 
 

Kulaté stoly 
V rámci formátu kulatých stolů usilujeme 
o propojení zejména poslankyň a poslanců 
i senátorek a senátorů KDU-ČSL s odbornou 
veřejností, případně s lidmi z praxe v různých 
oblastech. Kulatých stolů se v roce 2021 
uskutečnilo celkem pět. V červnu jsme uspořádali 
akci zaměřenou na budoucí legislativní ukotvení 
institutu home-office ve světle pandemie, 
a to za účasti iniciátorů a navrhovatelů novely 
pracovního zákoníku na jedné straně a zástupců zaměstnavatelů na straně druhé. 
Na přelomu srpna a září se v rámci Fóra trvale udržitelného rozvoje města Brna 
uskutečnily kulaté stoly k tématům Udržitelná energetika a Zelené město a voda. Zde 
se mohli setkat představitelé města a městských firem se zástupci soukromého sektoru 
a společně probrat perspektivy pro další rozvoj města. Nakonec jsme v září a říjnu 
zorganizovali dva na sebe navazující kulaté stoly k jednotlivým politikám balíčku 
evropských klimatických opatření Fit for 55. Na základě těchto dvou setkání zároveň 
vznikla i série odborných prací k tomuto tématu, které jsou dalším základem pro diskusi o 
této komplexní problematice.  
 
 

Školení 
V oblasti vzdělávání jsme se zaměřili zejména na komunální a krajské politiky, a to 
především v rozvoji a cílení komunikace s občany (nejen) na sociálních sítích. Uskutečnil se 
rovněž závěrečný ročník našeho tříletého projektu Akademie komunálních politiků a dále 
jsme realizovali i tematická setkávání krajských politiků. Podařilo se nám také úspěšně 
rozvinout ambiciózní projekt Talentových akademií, na který budeme v dalším roce dále 
navazovat. V neposlední řadě jsme připravili také školení pro nové členy KDU-ČSL. 
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ČASOVÝ PŘEHLED AKCÍ 
Únor 18. Diskutujeme s IKDP Duševní zdraví v době pandemie 

23. Pražské besedy Budoucnost volebního zákona – jak 
budeme na podzim volit? 

25. Brněnské kavárny Ruská opozice a Alexej Navalnyj 
26. Školení Setkání krajských politiků  

Březen 
 
 

1. Školení Noví členové KDU-ČSL 
4. Diskutujeme s IKDP Budoucnost českého školství 
18. Diskutujeme s IKDP Více práce z domova – budoucnost 

Česka? 
25. Brněnské kavárny Očkování proti COVID-19 a fake news 
29.  Školení Setkání krajských politiků 
30. Pražské besedy Kontrola sociálních sítích, aneb 

"SDÍLEJTE, NEŽ TO SMAŽOU!!!" 
Duben 8. Diskutujeme s IKDP Národní plán obnovy pro ČR 

9. Školení Talentová akademie politiků:  
Manažerské dovednosti 

12. Školení Setkání krajských politiků  
16. Školení Talentová akademie politiků: Sociální sítě 
19. Diskutujeme s IKDP Terorismus ve Vrběticích – ruská 

dezinformační armáda v pohybu 
20. Školení Setkání komunálních politiků 
22. Diskutujeme s IKDP Kultura přes palubu 
27. Pražské besedy Český herní průmysl: důležitý, ale 

opomíjený? 
28.  Školení Talentová akademie politiků:  

Hodnoty a etika 
29. Brněnské kavárny Zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením 
Květen 
 

5. Školení Talentová akademie manažerů:  
Úvodní workshop 

6. Diskutujeme s IKDP Jaké je to být rodičem ve 21. století? 
7. Školení Talentová akademie politiků:  

Digitální leadership 
10. Školení  Krajští politici – Sociální sítě I 
11. Školení Noví členové KDU-ČSL 
13. Školení Krajští politici – Sociální sítě I (2. termín) 
17. Školení Krajští politici – Sociální sítě II 
18. Brněnské kavárny Pohled EU a ČR na Izrael – stejný, nebo 

odlišný? 
19. Školení Krajští politici – Sociální sítě II (2. termín) 



 

 

21.–22.  Školení Talentová akademie politiků: 
Vyjednávání a budování vztahů s 
novináři a influencery 

25. Pražské besedy Minulost a současnost české 
investigativní žurnalistiky 

26. Školení Komunální politici – Sociální sítě I 
31. Školení 

 
Talentová akademie politiků:  
Práce s daty vs. volby   

Červen 
 

1. Plzeňská kavárna Co s rozvrácenou ekonomikou a 
financemi? 

2. Školení Komunální politici – Sociální sítě II  
8. Školení Talentová akademie manažerů:  

Online follow-up 
11.–12. Školení 

 
Školení Talentová akademie politiků: 
Absolutorium 

22. Konference Jaká bude energetická budoucnost 
Evropy a Česka? 

23. Školení Setkání krajských politiků  
23. Kulatý stůl Home-office a jeho legislativní ukotvení 

ve světle pandemie COVID-19 
25.–26. Školení Talentová akademie manažerů: Hodnoty  

Srpen 
 

26. Kulatý stůl + 
Konference 

Fórum trvale udržitelného rozvoje města 
Brna: Udržitelná energetika  

31. Školení Talentová akademie manažerů:  
Online follow-up 

Září 
 

2. Kulatý stůl + 
Konference 

Fórum trvale udržitelného rozvoje města 
Brna: Zelené město a voda  

22. Školení Noví členové KDU-ČSL 
23. Brněnská kavárna Quo vadis, česká vědo? 
29. Pražská beseda Odcházení Angely Merkel: kdo bude 

vládnout Německu? 
30. Diskutujeme s IKDP Lékařská etika v době pandemie 
30. Kulatý stůl Fit for 55 I 

Říjen 
 

12. Pražská beseda Čím nás (ne)překvapily volby? 
20. Debata ve Vaně Budějce vs. doprava 
20. Kulatý stůl Fit for 55 II 
21. Plzeňská kavárna Cestou necestou za ekologií 
22. Konference Právní stát v Evropě 
26. Brněnská kavárna Dostupné bydlení 

Listopad 
 

1. Školení Talentová akademie manažerů:  
Online follow-up  

4.–5.  Školení Výjezdní zasedání poslaneckého klubu 
KDU-ČSL 



 

 

5.–6. Školení Akademie komunálních politiků:  
Závěrečný ročník Brno 

11. Debata ve Vaně Jaderná velmoc Česko? 
12.–13. Školení Akademie komunálních politiků:  

Závěrečný ročník Olomouc 
18. Plzeňská kavárna Pomáhej i Ty 
19.–20. Školení Setkání krajských politiků 
23. Pražská beseda 30 let od rozpadu SSSR 
24. Konference Pronásledování pro víru…  

Jak mohu pomoci já? 
25. Šrámkova 

akademie 
Školení pro asistenty poslanců:  
Fungování Poslanecké sněmovny a 
příprava zákonů 

25. Brněnská kavárna Energie – Příležitosti a hrozby  
25. Kavárna s IKDP 

v Ústí nad Orlicí 
Rusko a Čína, bezpečnostní riziko? 

26.–27. Školení Akademie komunálních politiků:  
Závěrečný ročník Praha 

Prosinec 2.  Šrámkova 
akademie 

Školení pro asistenty poslanců: 
Komunikace / Administrativa  
+ Time management 

8.–15.  Školení Sociální sítě pro poslance 
9. Šrámkova 

akademie 
Školení pro asistenty poslanců:  
Event-management / Křesťanská 
demokracie a historie KDU-ČSL 

9. Školení Středočeská komunální akademie:  
Úvodní setkání 

 
  



 

 

PARTNEŘI 
 
Organizace Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) byla založena v roce 1967 jako 
politická nadace, která má za cíl podporovat politické vzdělávání. 
Její projekty se zaměřují na posilování občanské společnosti, zapojování 
občanů a posilování právního státu a vzdělávání. Heslem nadace 
je „Ve službě demokracie, míru a rozvoje“. Nese jméno někdejšího 
předsedy bavorské CSU Hannse Seidela.  
 
 

 
Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) je německá politická nadace, jejímž úkolem 
je uchovávat duchovní dědictví prvního německého spolkového kancléře Konrada 
Adenauera. Základními principy nadace jsou svoboda, spravedlnost, solidarita 
a subsidiarita. Hlavním posláním Konrad-
Adenauer-Stiftung je podpora křesťansko-
demokratických hodnot v politice i ve společnosti, 
posilování demokracie a právního řádu, podpora 
evropské integrace, zintenzivnění transatlantické 
spolupráce a rozvojová spolupráce.  
 
 

Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES) 
je politickou nadací Evropské lidové strany. Nadace byla založena 
pod názvem Centrum pro evropské studie. Na počest svého 
zakladatele byla v roce 2014 přejmenovaná na Wilfried Martens 
Centre for European Studies. Jejím posláním je nabídnout lidem 
pomoc při formulování nových a efektivních politických možností, 
s cílem pomoci EU stát se silným hráčem, spolehlivým 

transatlantickým spojencem a silnějším propagátorem demokracie.  
 
 
Centre for International 
Private Enterprise (CIPE) 
je nezávislou neziskovou 
organizací při Obchodní komoře USA. Bylo založeno v roce 1983 na principu toho, 
že ekonomická a politická svoboda spolu souvisejí a silný soukromý sektor potřebuje 
ke svému fungování prosperující demokracii – a naopak. Mezi aktivity CIPE spadá 
např. protikorupční úsilí, školení podnikatelů či pomoc místním podnikatelským sdružením, 
obchodním komorám a think-tankům. 
 



 

 

SLOVO ZÁVĚREM 
Vážení čtenáři, 
děkujeme za Vaši přízeň a za účast na našich akcích. Naše činnost je financovaná nejen 
ze státního rozpočtu, ale také z příspěvků soukromých dárců a partnerů. Díky nim můžeme 
realizovat naše akce. A všem z nich za to patří velký dík.  

Pokud Vás naše činnost zaujala a měli byste zájem nás podpořit, budeme rádi 
za Váš příspěvek. Samozřejmě Vám vystavíme darovací smlouvu, abyste si mohli dar 
odečíst z daní. 

Těšíme se na setkání s Vámi na dalších akcích pořádaných Institutem 
pro křesťansko-demokratickou politiku! 
 

 

 
KONTAKTY  

 
Číslo transparentního účtu: 115-5549290247/0100 
IBAN: CZ80 0100 0001 1555 4929 0247 
 
Adresa:  
Karlovo náměstí 317/5  
Praha 2 
128 00 
 
Webové stránky: www.ikdp.cz  
 
E-mail: info@ikdp.cz 
 
Facebook: https://www.facebook.com/IKDPcz  
 
Instagram: https://www.instagram.com/ikdpcz/ 
 
Twitter: https://twitter.com/ikdp_cz 
 
YouTube: https://www.youtube.com/c/ikdpcz 
 
LinkedIn: https://linkedin.com/company/ikdp  
 
 

http://www.ikdp.cz/
mailto:info@ikdp.cz
https://www.facebook.com/IKDPcz
https://www.instagram.com/ikdpcz/
https://twitter.com/ikdp_cz
https://www.youtube.com/c/ikdpcz
https://linkedin.com/company/ikdp


 

 

 
 
 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
k 31. 12. 2021 

 








































