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Logistika a mezinárodní přeprava jsou tak trochu džungle. Džungle regulací, omezení 
a předpisů. Musíte se řídit různými mezinárodními úmluvami, celními předpisy, 
podmínkami dopravců – je toho prostě hodně. A pokud nejste člověk nebo firma, pro 
něž je logistika denním chlebem, pak je velmi těžké se tou džunglí úspěšně a hladce 
prosekávat. A právě od toho jsme tu my. Aby se z té džungle stala široká, jasně 
osvětlená německá dálnice, která Vás jednoduše dovede od objednání zásilky až 
k jejímu hladkému doručení.

Tento manuál jsme vytvořili proto, abychom Vám „lidsky“ a co nejjednodušeji shrnuli 
základní pravidla a skutečnosti, které musíte znát, aby Vaše zásilka byla doručena 
správně, včas a za co nejlepších podmínek.

Víme, že byste to nejradši měli už rychle za sebou, ale vše, co je zde uvedeno, má 
opravdu smysl a je potřeba toho dbát. Přece, když něco posíláme, chceme, aby se to 
doručilo – správně, rychle a v pořádku.

Pokud si i přesto nebudete vědět rady nebo se budete potřebovat o něčem jen ujistit, 
samozřejmě nám zavolejte nebo napište a my Vám se vším pomůžeme.

Od toho tu přece jsme :-)

EXPRESS

ECONOMY
EXPRESS

ECONOMY

EXPRESS

ECONOMY
EXPRESS
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1. Používejte odpovídající kvalitní materiál.
• Dbejte, aby krabice odpovídala obsahu zásilky. Musí být dostatečně silná a pevná a 

poskytnout oporu přepravovanému obsahu. 

• Krabice nesmí být narušená nebo poškozená. Zvláště dbejte, ať není např. navlhlá 
nebo už nadměrně opotřebená. 

2. Použijte vhodnou velikost krabice.
• Krabice nesmí být příliš malá, takže by v ní byl obsah jen tak tak narvaný. V tom 

případě hrozí její protržení 
a neplní funkci přirozené ochranné bariéry. 

• Krabice nesmí být ani příliš velká, takže by okolo přepravovaného předmětu vznikl 
zbytečně velký volný prostor. V tom případě hrozí promáčknutí krabice a její další 
následné poškození. Navíc, když bude příliš velká, bude mít větší objem, 
a přeprava se tak může prodražit. 

3. Vyplňte volný prostor uvnitř.
• Přepravovaný obsah musí být v krabici fixován, proto je důležité volný prostor 

v krabici vyplnit ochranným materiálem. Může to být polystyren, bublinková fólie 
nebo klidně třeba zmuchlané noviny. Hlavně, aby  předměty v krabici nemohly 
„cestovat“, když už se většinou nacestují pěknou dálku :-) 

• Křehké předměty musí být zabalené vždy pouze po jednom a musí mít ze všech 
stran minimálně 8 cm vrstvy ochranného tlumivého materiálu. 

4. Pořádně krabici přelepte.
• Každou krabici přelepte na rizikových místech – to jsou všechny spoje 

na hranách klop. Ideální je přelepení 
ve tvaru písmene „H“. 

• Používejte jen pevnou a kvalitní lepicí pásku. V žádném případě provázek, drátek, 
nebo jiné vynálezy :-)

I. Balení zásilek
Balíky (krabice)
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5. Každou krabici pečlivě označte.
• Na každé krabici musí být nalepen transportní štítek, který od nás dostanete. Štítek 

se lepí na vrchní stranu krabice, nikdy na boční ani 
na spodní. 

• Štítek musí být jasně viditelný 
a nesmí být ničím překryt, ani třeba transportní fólií. Vždy musí být úplně na 
posledním obalovém materiálu. Zvlášť pak dbejte, aby čárový kód 
na štítku byl vždy pěkně rovný, např. nebyl částečně přehnut přes hranu. 

• Pokud zásilku posíláte v již používané krabici, odstraňte všechny předchozí štítky 

• Pro všechny případy ještě napište konečnou adresu doručení přímo 
na krabici. 

• Pokud chcete maximalizovat jistotu bezproblémového doručení, můžete ještě také 
dovnitř do krabice vložit kopii transportního štítku nebo přepravního listu.

1. Používejte kvalitní a nepoškozené palety.
• Paleta musí být pevná, kvalitní a musí přepravovanému nákladu poskytovat 

dostatečnou oporu. Její povrch musí být rovný, aby byla stabilní. 

• Paleta musí být voděodolná. Vyhněte se tedy radši paletám z papírové lepenky. 

• Můžete použít i jiné typy a velikosti palet, než jen „europalety“, ale vždy musí 
splňovat výše uvedené podmínky. 

2. Obsah na paletě uspořádejte stabilně a souměrně.
• Přepravovaný náklad rozmístěte na paletu rovnoměrně, aby byl vyvážený a co 

nejvíce stabilní. Krabice pokládejte rovnoměrně po celé paletě. 

• Náklad na paletě nesmí v  žádném případě nikde přečnívat. Ani malinký kousek tedy 
nemůže přesahovat hranu palety. 

Palety
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3. Paletu i s  jejím obsahem pořádně zpevněte.
• Palety a náklad na ní musí tvořit jeden pevný stabilní, nedělitelný celek. 

• Použijte stahovací pásky a náklad jimi k  paletě připevněte. 

• Náklad, vč. palety, pečlivě omotejte fólií, ať nemůže dojít k  pohybu nebo zhroucení 
zboží. 

4. Snažte se, ať je paletu možné stohovat (něco na ni položit).
•  Palety mohou být při přepravě pokládány na sebe. Nemusíte se bát – pokud je 

paleta správně naložena a zajištěna, stohování ničemu nevadí, protože váha se 
rovnoměrně rozloží. 

• Pokud je však přepravovaný náklad citlivé povahy a nechcete, aby se na něj nic 
pokládalo, musíte nám to předem oznámit a vyznačit to 
i na přepravovanou paletu. Ideální je na její vrchní stranu ještě umístit např. 
kartonové jehlany tak, aby se na ni ani nic položit nedalo. 

• Pokud paleta (i s  nákladem) nemá rovnou vrchní část, nebo Vy sami si na ni 
nepřejete nic nakládat, je považována za nestohovatelnou. 
V  takovém případě může být účtován příplatek. 

5. Také u palet dbejte na perfektní označení.
• Každá paleta v  zásilce musí být označena transportním štítkem. 

• Štítek se tentokrát neumisťuje nahoru na vrch palety, ale na její boční stranu. Pokud 
budou totiž na paletě při přepravě umístěny nějaké další balíky, nebyl by štítek vidět. 

• Dbejte opět na to, aby byl štítek vždy až na poslední vrstvě ochranného obalu, tedy 
např. na krycí fólii. Nesprávné by bylo štítek nalepit 
na krabice, které jsou umístěny na paletě a ty pak obalit transportní fólií. 

• Opět bude lepší, když ještě na každou paletu napíšete ručně adresáta. Ideální je to 
např. lihovým fixem na ochrannou fólii.
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Udání správných rozměrů a hmotnosti je velmi důležité pro nás i pro Vás. Každý 
přepravce si všechny zásilky přeměřuje a cenu pak stanoví právě na základě těchto 
reálných rozměrů. Pokud předáte údaje špatné nebo nepřesné, bude Vám rozdíl v ceně 
doúčtován.

Hlavně je ale udání přesných parametrů už na začátku důležité pro Vás. Náš systém 
porovnává ceny několika přepravců a vždy Vám vybere tu nejlepší variantu. Přepravci 
mají různé způsoby stanovení ceny, mají různé příplatky při překročení některých 
rozměrů apod. Pokud tedy údaje zadáte nepřesně, náš systém Vám vybere přepravce 
právě na jejich základě. A když zásilka pak bude mít např. větší rozměry, rozdíl v ceně 
Vám bude doúčtován. Zatímco kdybyste uvedli správné údaje hned na začátku, 
je možné, že by jiný přepravce byl pro Vaši zásilku cenově výhodnější.

II. Měření a vážení

1. Každá zásilka má 3 rozměry.
• Vždy se měří tři rozměry – délka, šířka, výška. Údaje se v našem systému udávají 

v centimetrech. Tyto rozměry se měří i u balíků specifických tvarů. Pokud půjde tedy 
např. o balík ve tvaru válce, i tak je nutné udat všechny rozměry a nestačí jen délka 
a průměr. 

2. Každý rozměr se měří v místě, kde je největší.
• Rozměry se měří v tom bodě, kde jsou největší. Pokud např. posíláte krabici, ve 

které bude hodně oblečení a bude uprostřed mírně vypouklá, je nutné udat rozměr 
právě v tomto bodě, a nikoli ten, který má nenaplněná krabice sama o sobě. U palet 
se pak vždy počítá šířka a délka samotné palety (rozměry „europalety“ jsou 120 x 80 
x 17 cm), i kdyby na ní byla jen jedna malá krabice. 

3. Rozměry se měří včetně všech transportních a ochranných obalů.
• Udávají se vždy rozměry až finální podoby balíku nebo palety. Pozor tedy, pokud 

např. krabici omotáte silnější vrstvou ochranné fólie. U palet se vždy udává výška 
právě i včetně samotné palety. Vždy je nutné změřit až tyto finální rozměry. I rozdíl 
několika cm může mít vliv na celkový objem, který může být určující pro stanovení 
ceny.

Rozměry



8

Přepravní manuál

Váha

1. Váha se vždy udává včetně všech přepravních obalů.
• Váha se udává vždy v kg pro každý jednotlivý balík nebo paletu. Pro její stanovení 

platí obdobné principy jako u rozměrů – udává se tedy vždy až konečná váha. Tzn. 
včetně obalových materiálů, případné výplně uvnitř krabice a u palet vč. samotné 
palety (hmotnost „europalety“ je přibližně 22 – 24 kg). 

2. Nesprávně uvedená hmotnost může zásilku prodražit.
• Uvedení správné váhy je opět velmi důležité pro optimální výběr dopravce. Víme, 

že ne každý má doma nebo ve firmě stolní váhu. Přesto by nemělo být těžké zjistit 
hmotnost balíku. Stačí použít obyčejnou osobní váhu a zvážit se nejprve sám 
a poté s balíkem. U palet určitě znáte hmotnost nákladu, nezapomeňte tedy přičíst 
i váhu samotné palety a ochranné fólie.

III. Obsah zásilky
Dokumenty
Dokumenty jsou listiny bez obchodní hodnoty a při jejich přepravě mimo EU je není 
nutné celně odbavovat. Za standardní dokumenty se považují:

• výroční zprávy, formuláře, šeky, katalogy, pokladní poukázky, počítačové sjetiny, 
listiny, diplomatická pošta, obecné obchodní dokumenty, faktury, technické 
manuály, rukopisy, noviny, letáky, pasy, osobní pošta, fotografie jako součást 
obchodních zpráv, plány a výkresy.

V některých případech není zařazení mezi dokumenty stejné ve všech zemích, a proto 
je nutné se na nás před objednávkou obrátit a zařazení ověřit. Jedná se o následující 
materiály:

• reklamní brožury a letáky, bianko letenky, schematické výkresy, nereklamní brožury, 
vizitky, kreditní karty, štítky, časopisy, periodika, žurnály, fotografie, ceníky, přepravní 
harmonogramy, diapozitivy.
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Zboží

Za zboží se považuje vše ostatní; je to v podstatě jakákoliv věc, která má nějakou 
hodnotu. Může to být oblečení, plnicí pero, úroda obilí nebo třeba výrobní stroj. Pokud 
je zboží zasíláno mimo EU nebo naopak putuje ze zemí mimo EU k nám, je nutné 
ho vždy celně odbavit. Byť třeba jeho hodnota bude nizoučká a žádné clo se státu platit 
nebude, vždy musí proběhnout celní proces.

Kromě toho jsou některé druhy věcí, které se nesmí přepravovat, nebo se přepravují 
za speciálních podmínek. Zvládneme přepravit vše, co není zákonem zakázáno. 
Potřebujete-li přepravit něco ze seznamu zakázaného zboží, kontaktujte nás 
a v případech, kdy se nejedná o nelegální materiál, budeme schopni přepravu zajistit. 

Zakázané zboží – není možné v žádném případě přepravovat v rámci 
standardní zásilky: 

• padělané zboží,
• živá zvířata,
• peníze, mince, drahé kovy a drahokamy,
• jakékoliv zbraně (nejen střelné) vč. napodobenin střelných zbraní, 

výbušniny, střelivo,
• tělesné ostatky,
• pornografické materiály,
• narkotika a drogy,
• zboží podléhající rychlé zkáze,
• nebezpečné odpady,
• mrtvá nebo vypreparovaná zvířata.
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Nebezpečné zboží – je možné přepravit, ale za speciálních podmínek. 
Pokud vaše zásilka obsahuje některé níže uvedené zboží, musíte nás před 
objednáním přepravy kontaktovat, abychom se předem domluvili 
na postupu. 

• potravinová aromata a chemické látky,
• parfémy,
• lithiové baterie,
• biologické látky, kategorie B (UN3373),
• suchý led,
• radioaktivní látky,
• geneticky upravované (mikro)organismy,
• barvy, zapalovače, aerosoly,
• plynové lahve,
• magnetické materiály,
• zdroje, agregáty,
• elektrické příslušenství,
• motory,
• nádoby obsahující kapaliny.

IV. Pojištění zásilky
Přepravci nemají neomezenou odpovědnost!

• silniční přeprava – cca 1 000 EUR na 100 kg 
(např. přepravy typu Economy po Evropě), 

• letecká přeprava – cca 2 300 EUR na 100 kg 
(např. všechny přepravy typu express a všechny přepravy typu Economy mimo Evropu), 

• námořní přeprava – cca 300 EUR na 100 kg, 

• železniční přeprava – cca 2000 EUR na 100 kg.

Každý přepravce má samozřejmě odpovědnost za přepravovanou zásilku. Mezinárodní 
smlouvy ale upravují maximální výši odpovědnosti podle toho, jakým způsobem 
se zásilka přepravuje.

Výše odpovědnosti vždy záleží na hmotnosti zásilky. Její výše je definována ve virtuální 
měně MMF. Pro jednotlivé druhy přepravy je výše odpovědnosti následující:
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Na jakou hodnotu lze zásilku pojistit? 

• Do hodnoty zásilky je možné zahrnout pořizovací cenu přepravované věci a náklady 
na přepravu a obalový materiál. Zásilku tedy není možné pojistit na prodejní cenu, 
ale vždy jen na pořizovací (výrobní, resp. nákupní). 

• Při vzniku škodní události musí být doloženy dokumenty, které budou dokládat způ-
sobenou škodu. Např. tedy nákupní faktura na přepravovanou věc. 

• Hodnotu zásilky zadáte Vy sami během objednávkového procesu a na jejím základě 
se Vám zobrazí výše pojistného. Sami tedy můžete zvolit, zda chcete zásilku pojis-
tit, nebo ne. 

• Pojistné limity – maximální limit plnění je 12 500 000 USD, ale při dopravě do/z 
některých rizikových zemí je omezen na 500 000 USD. V případě zásilky, jejíž hod-
nota je vyšší než 500 000 USD, je tak nutné prověřit, zda země odeslání nebo cílová 
destinace nespadají právě mezi rizikové.

Přepravce je ale vždy za zásilku odpovědný, jen pokud k její ztrátě nebo poškození 
dojde jeho vinou. Není tedy odpovědný např. v případě vyšší moci nebo živelních 
událostí. 

Přepravci nejsou odpovědní za škodu na zásilce, 
pokud ji nezpůsobili a nemohli odvrátit.

Odpovědnost se vztahuje vždy jen na přepravovanou zásilku. Přepravce nikdy není 
odpovědný za nepřímé škody, jako např. ušlý zisk apod.
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1. Udejte správné a přesné PSČ.
• Pro přepravní společnosti je PSČ hlavní údaj, podle kterého směřují zásilky 

na svá jednotlivá depa. Pokud zadáte PSČ nepřesně, je možné, že přepravce bude 
směřovat Vaši zásilku na jiné depo a poté ji bude muset složitě přepravovat na jiné. 
To bude znamenat zpoždění zásilky a další náklady pro Vás. 

2. Zadejte číslo popisné i číslo orientační.
• Opět udělejte maximum pro to, abyste kurýrovi v cílové destinaci usnadnili doručení 

zásilky. Pokud uvedete jen jedno číslo, může to být problém, protože Vy třeba 
budete myslet číslo popisné, jenže kurýr je bude považovat za číslo orientační. 
A může se tak lehce stát, že dorazí se zásilkou na jiné místo, kde si zásilku 
převezmou, protože denně jim chodí mnoho zásilek, a tak hned nepoznají, že tato 
není určena pro ně. Vaše zásilka tedy doručena nebude, ale my za toto „špatné“ 
doručení nemůžeme nést odpovědnost. 

3. Uveďte maximum údajů.
• Čím více upřesňujících informací nám poskytnete, tím lépe. Během zadávání údajů 

máte vždy možnost uvést další poznámky k adrese. Uveďte tam např. konkrétní 
označení kancelářské budovy, pokud na dané adrese sídlí rozsáhlejší komplex 
budov. Uveďte konkrétní oddělení ve firmě, pokud se jedná o společnost o mnoha 
divizích. Uveďte označení haly nebo nájezdové rampy, pokud se doručuje do většího 
logistického areálu, a tak podobně.

V. Správné vyplnění údajů
Když odesíláme nějakou zásilku, určitě chceme, aby se na místo určení dostala včas, 
bez zpoždění a komplikací. Víme, že zjišťovat přesné doručovací údaje není vždy 
jednoduché a že proces zadávání všech údajů je asi to nejnudnější v celém procesu 
přepravy, ale je opravdu moc důležité uvést vše kompletně a správně. Pokud údaje 
budou nepřesné nebo nekompletní, uděláme vše proto, abychom i tak zásilku doručili. 
Ale může to její doručení opozdit nebo znamenat poplatky, které si přepravce naúčtuje 
za dodatečné zjišťování přesné adresy apod. Řiďte se prosím našimi pokyny 
a předejdete tak všem zmíněným problémům.
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1. Je nutné mít přidělené EORI číslo.
• Každý subjekt, který posílá zásilku do země mimo EU nebo naopak přijímá zásilku 

ze země mimo EU, musí mít přidělené EORI číslo, jinak celníci zásilku zadrží 
a nepropustí dále. 

• Firmy nebo živnostníci se musí dojít osobně zaregistrovat na pracoviště celní 
správy, která jim EORI číslo přidělí. Registraci k EORI však provádějí jen některá 
pracoviště celní správy. Jejich seznam najdete zde: https://www.celnisprava.cz/cz/
clo/e-customs/eori/Stranky/seznam-celnich-uradu-kde-lze-ziskat-eori.aspx. 
Na místě je pak nutné úředníkům předat vyplněnou žádost k registraci. 
Tu si můžete stáhnout zde (https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/
Documents/EORI_zadost_ZR.doc). Přidělit EORI by vám pak měli celníci na počkání. 

• Fyzickým osobám je EORI číslo přidělováno ad hoc celním úřadem. V případě 
odchozích zásilek to ve většině případů vyřeší přímo přepravní společnost, 
a vy tak nemusíte přidělení EORI řešit. V případě příchozích zásilek si ale musíte 
vygenerovat EORI číslo, které pak použijete při proclívání zásilky. V tomto případě 
si EORI číslo jednoduše vygenerujete online na tomto odkazu (https://www.
celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/eoriadhoc.aspx). 

VI. Celní odbavení zásilky
Už jsme si asi všichni zvykli na bezproblémové cestování po Evropě a s tím spojenou 
možnost si z jakéhokoliv členského státu EU cokoliv dovézt, aniž bychom to pak 
museli na hranicích zatajovat před celníky :-). Posílání zásilek a přeprava nákladů 
mezi zeměmi EU je tak v tom ohledu bezproblémová, ale pokaždé, když cokoliv 
přepravujeme do zemí mimo EU (vč. např. Norska nebo Švýcarska), zásilka musí 
projít celním odbavením. Nejprve v zemi, odkud se zásilka posílá, a pak i v zemi 
příjemce. V těchto případech, kdy je nutné celní odbavení, musí být k zásilce přiložena 
speciální faktura, která bude poskytovat podrobné informace o přepravovaném zboží. 
Někdo také musí zásilku proclít. To bude nejčastěji přímo dopravce, avšak musí mu 
být udělena plná moc pro zastupování v celním řízení. V naší aplikaci poslisnadno.
cz si můžete vygenerovat fakturu i stáhnout plnou moc, kterou pak jen podepíšete. 
Nemusíte se bát, vše za Vás ohlídáme a nenecháme Vás poslat zásilku se špatnými 
podklady. Přesto přinášíme několik základních pravidel, která je nutná znát a dodržovat 
ve všech případech, kdy je přeprava realizována se zeměmi mimo EU.

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/seznam-celnich-uradu-kde-lze-ziskat-eori.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/seznam-celnich-uradu-kde-lze-ziskat-eori.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Documents/EORI_zadost_ZR.doc
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Documents/EORI_zadost_ZR.doc
https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/eoriadhoc.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/eoriadhoc.aspx
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2. Musíte nám udělit plnou moc pro zastupování v celním řízení.
• Pokud nemáte ve firmě svého celního deklaranta, vaši zásilku musíme celně 

odbavit my, resp. přímo přepravce. K tomuto úkonu od Vás potřebujeme udělit 
plnou moc. 

• Plnou moc si stáhnete jednoduše během objednávkového procesu a podepsanou 
ji pak nahrajete zpět. POZOR – musí být podepsána vždy přímo zastupovanou 
osobou, resp. osobou oprávněnou jednat za Vaši společnost! 

3. K zásilce musíte připojit speciální fakturu, která obsahuje všechny 
 náležitosti nutné pro celní odbavení.
• Ke každé zásilce, kterou posíláte mimo území EU, musíte přiložit doklad, podle 

kterého v cílové destinaci určí, o jaké se jedná zboží a jak ho mají proclít. 

• Nejedná se o standardní fakturu, jak ji známe z běžného obchodního styku, ale tato 
musí obsahovat speciální náležitosti. Bez nich by její odbavení v cílové zemi bylo 
problematické a minimálně by hodně opozdilo doručení zásilky.

• Pokud nemáte zkušenosti s vytvářením komerční nebo proforma faktury pro celní 
účely, určitě využijte možnost si ji vytvořit přímo během objednávkového procesu 
na našem webu. Nemusíte se bát, zvládne to každý. A zásilka tak nebude mít 
na celnici problémy. 

4. Některé země mohou vyžadovat další speciální dokumenty.
• Může se stát, že u některé země nebo u některého druhu zboží bude vyžadováno 

kromě přiložené faktury dodat další dokumenty, jako např. osvědčení o původu 
zboží a podobně. Nelekejte se, nebude to nijak často, ale pokud taková situace 
nastane, nenecháme Vás odeslat zásilku bez patřičných dokumentů a budeme 
Vás instruovat, co vše je potřeba. Případně Vám s tvorbou těchto dokumentů 
pomůžeme.



15

Přepravní manuál

Nebojte se, u nás to neprobíhá tak, že bychom sepsali malým písmem obchodní 
podmínky a dál jsme se o Vás nezajímali. A když se objeví problémy, neodkážeme vás 
na tyto podmínky s poučením, že jste si to měli ohlídat. To určitě ne! Naším zájmem 
je postarat se o každou jednotlivou zásilku tak, aby dorazila v pořádku, včas a bez 
problémů. Každou jednotlivou objednávku zásilky zkontrolujeme a nenecháme Vás 
ji odeslat v případě, že některé údaje chybí nebo nejsou kompletní. Po odeslání každou 
přepravu sledujeme a kontrolujeme až do té doby, než si ji příjemce převezme.

Chápeme, že posílání do zahraničí nemusí být jednoduché a je s ním spojeno někdy 
dost administrativy a pravidel, která těžko budete všechna znát. My jsme tu od toho, 
abychom všechno pohlídali, bezpečně Vás provedli celým procesem a společně jsme 
tak udělali maximum pro bezproblémovou a hladkou přepravu. Nebojte se na nás 
kdykoliv obrátit, pokud si s něčím nebudete jisti, pokud budete potřebovat poradit. 
Neřešte, jestli se jedná o maličkost, nebo zásadní věc. My jsme tu od toho, aby každá 
vaše zásilka dorazila bez problému, a uděláme pro to vše, co bude v našich silách.

VII. Jsme v tom s Vámi


