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Pozměňovací návrh 1
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. připomíná, že sociální podniky bývají 
většinou organizace, které se svou 
povahou a postavením liší od klasických 
podniků, cílem jejich založení bylo v první 
řadě naplnění sociálních cílů nebo 
obecného zájmu, jsou zásadně neziskové, 
vytvářejí velké množství pracovních míst a 
jejich zisk je většinou investován do 
zachování nebo rozvoje sociálních 
činností či uspokojení potřeb obecného 
zájmu, jejich provoz má zároveň za cíl 
zajistit účast či spolurozhodování pro své 
zaměstnance, uživatele či partnery; 
zdůrazňuje, že činnost sociálních podniků 
není většinou možné přemístit a do značné 
míry se podílí na sociální, hospodářské a 
územní soudržnosti Unie a členských 
států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že sociální podniky mají 
potenciál k tomu, aby poskytovaly 
inovativní odpovědi na současné sociální 
a hospodářské problémy; vybízí proto k 
tomu, aby pro ně byl vyvinut podpůrný 

1. uznává, že zaměstnavatelé musí 
poskytovat rovné příležitosti a dodržovat 
přísné sociální normy. Není proto 
přípustné, aby své náklady snižovali 
zaváděním diskriminačních opatření, 
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regulační rámec a aby se jim dostalo 
finanční podpory, což jim umožní růst a 
přežití;

tolerováním nerovností nebo narušováním 
sociálních norem. Na práci mají právo 
všichni občané, a přístup k práci pro 
občany ze zranitelných skupin by proto
neměl být zajišťován pouze 
prostřednictvím sociálních podniků. 
Namísto toho podporujeme, aby občanům 
ze zranitelných skupin poskytoval 
finanční podporu sociální stát, aby práce 
byla pro všechny a aby Evropská komise 
poskytovala finanční podporu členským 
státům na rozvoj, aby mohly vytvářet 
potřebná pracovní místa;

Or. el

Pozměňovací návrh 3
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že sociální podniky mají 
potenciál k tomu, aby poskytovaly 
inovativní odpovědi na současné sociální a 
hospodářské problémy; vybízí proto 
k tomu, aby pro ně byl vyvinut podpůrný 
regulační rámec a aby se jim dostalo 
finanční podpory, což jim umožní růst 
a přežití;

1. uznává, že sociální podniky mají 
potenciál k tomu, aby poskytovaly 
inovativní odpovědi na současné sociální a 
hospodářské problémy; vybízí proto 
k tomu, aby pro ně byl vyvinut podpůrný a 
efektivní regulační rámec a aby se jim 
dostalo finanční podpory, což umožní 
sociálním podnikům, zejména malým a 
středním podnikům, růst a přežití; vítá 
návrh ohledně mikroúvěrů na podporu 
evropských malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že sociální podniky mají 
potenciál k tomu, aby poskytovaly 
inovativní odpovědi na současné sociální a
hospodářské problémy; vybízí proto 
k tomu, aby pro ně byl vyvinut podpůrný
regulační rámec a aby se jim dostalo 
finanční podpory, což jim umožní růst 
a přežití;

1. uznává, že sociální podniky mají 
potenciál k tomu, aby poskytovaly 
inovativní odpovědi na současné sociální a 
hospodářské problémy; vybízí proto k 
tomu, aby pro ně byl vyvinut regulační 
rámec umožňující podporovat rozmanitost 
organizací sociálních podniků, reagovat 
na povahu a charakteristické rysy jejich 
činností především přijetím specifických
evropských statutů pro subjekty 
sociálního a solidárního hospodářství a 
podmínek pomoci a finanční podpory ad 
hoc, aby tak tyto podniky měly dobré 
podmínky k provádění činností 
zaměřených na naplnění sociálních 
potřeb a obecného zájmu a k vlastnímu 
růstu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že sociální podniky mají 
potenciál k tomu, aby poskytovaly 
inovativní odpovědi na současné sociální a 
hospodářské problémy; vybízí proto 
k tomu, aby pro ně byl vyvinut podpůrný 
regulační rámec a aby se jim dostalo 
finanční podpory, což jim umožní růst 
a přežití;

1. uznává, že sociální podniky mají 
potenciál k tomu, aby poskytovaly 
inovativní odpovědi na současné sociální a 
hospodářské problémy; vybízí proto 
k tomu, aby pro ně byl vyvinut podpůrný 
regulační rámec a aby se jim dostalo 
finanční podpory, která bude pro sociální 
podnikání a sociální podniky vhodnější a 
napomůže jim k růstu a udržitelnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh stanoviska
Bod 1 – odstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že sociální podniky 
značným způsobem přispívají 
k přeshraniční spolupráci, a podporují 
tedy růst a konkurenceschopnost odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že pro zachování cílů 
sociálního podnikání a sociálních 
podniků je nutné mít odpovědné postupy 
řízení podporované řádným sledováním a 
transparentností finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že uznání sociálních 
podniků na evropské úrovni by se nemělo 
omezit na začlenění sociálních cílů do 
některých komerčních podniků, ale mělo 
by zohlednit zvláštnosti jednotlivých 
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kategorií sociálních podniků, především 
těch v oblasti sociálního a solidárního 
hospodářství; proto trvá na tom, že je 
nutné přijmout a provádět především ty 
nástroje financování, díky nimž budou 
tyto podniky moci vyvíjet činnosti podle 
vlastních cílů a záměrů a vytvořit si mezi 
sebou vztahy solidarity; trvá dále na tom, 
že lepší povědomí o sociálních podnicích a 
vícestranné a nezávislé zhodnocení kvality 
jejich činností by umožnilo zhodnotit, jaký 
mají přínos pro celou společnost, a 
pochopit, v čem spočívá hospodářské a 
sociální bohatství sociální soudržnosti,
která je velmi často považována pouze za 
zdroj výdajů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na to, že sociální podniky se 
podílejí na pochopení a naplňování potřeb 
zejména zranitelných skupin spotřebitelů;

2. upozorňuje na to, že hlavním cílem 
sociálních podniků je naplnění sociálních 
potřeb nebo obecného zájmu, ale též 
uspokojení rostoucího počtu žádostí 
občanů ohledně etického chování, které 
bere větší ohled na člověka, životní 
prostředí, přírodu, sociální normy a na 
místní i světovou solidaritu, a že jejich 
cílem je tedy naplnit potřeby všech 
občanů, ne pouze zranitelných osob, i když 
se často věnují konkrétně začlenění této 
části populace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Emma McClarkin
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na to, že sociální podniky se 
podílejí na pochopení a naplňování potřeb 
zejména zranitelných skupin spotřebitelů;

2. upozorňuje na to, že je důležité 
podporovat přispívání sociálních podniků 
k pochopení a naplňování potřeb 
spotřebitelů, včetně zranitelných skupin 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na to, že sociální podniky se 
podílejí na pochopení a naplňování potřeb 
zejména zranitelných skupin spotřebitelů;

2. upozorňuje na to, že sociální podniky se 
podílejí na tom, aby se rozhodovací 
procesy řídily v prvé řadě otázkami osob 
a prací a službami, které tyto osoby pro 
daný podnik vykonávají, nebo sociálními 
cíli, a také na pochopení a naplňování 
potřeb spotřebitelů obecně, a zejména 
zranitelných skupin ;

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Anna Hedh, Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje na to, že sociální podniky se 
podílejí na pochopení a naplňování potřeb 
zejména zranitelných skupin spotřebitelů;

2. upozorňuje na to, že sociální podniky se
bez ohledu na odvětví podílejí na utváření 
sociálně silných a inkluzivních 
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společností;

Or. sv

Pozměňovací návrh 13
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby přijala opatření 
s cílem zvýšit povědomí spotřebitelů o 
sociálních podnicích a posílit jejich
důvěru v tyto podniky a aby spotřebitele 
vybízela k aktivní podpoře tohoto druhu 
podnikání;

3. vyzývá Komisi, aby přijala opatření 
určená pro širokou veřejnost s cílem 
zvýšit povědomí o činnosti sociálních 
podniků a posílit důvěru v tyto podniky a 
aby vybízela k aktivní podpoře tohoto typu 
podnikání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že by členským státům 
mělo být umožněno provádět a zachovat 
speciální daňový systém pro sociální 
podniky, například speciální ustanovení 
ohledně povinnosti související s DPH; 
žádá Komisi, aby uznala, že tyto speciální 
daňové systémy nepředstavují 
neoprávněnou výhodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
María Irigoyen Pérez
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. žádá členské státy, aby prosazovaly, 
podporovaly a rozvíjely subjekty sociální 
ekonomiky, a to odstraňováním překážek 
bránících zřizování a rozvoji sociálních 
podniků, podporou odborné přípravy 
a rekvalifikace v rámci subjektů sociální 
ekonomiky a zvyšováním podpory určené 
podnikatelům v oblasti sociální 
ekonomiky;

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že sociální podniky 
pomáhají utvářet „aktivní společnost“, jež 
je oporou udržitelného růstu 
podporujícího začlenění;

4. zdůrazňuje, že sociální podniky 
pomáhají utvářet „aktivní společnost“, jež 
přispívá k tvorbě pracovních míst a 
k udržitelnému růstu podporujícímu
začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že sociální podniky 
pomáhají utvářet „aktivní společnost“, jež

4. zdůrazňuje, že sociální podniky 
pomáhají podstatou svých činností a 
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je oporou udržitelného růstu podporujícího 
začlenění;

podmínkami fungování utvářet společnost, 
která je solidárnější a demokratičtější a je 
oporou udržitelného růstu a začlenění;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že sociální podniky 
pomáhají utvářet „aktivní společnost“, jež 
je oporou udržitelného růstu podporujícího 
začlenění;

4. zdůrazňuje, že sociální podniky 
pomáhají utvářet „aktivní společnost“, jež 
je oporou udržitelného růstu podporujícího 
začlenění a jež podporuje vnitřní 
solidaritu, rovné příležitosti žen a mužů, 
sociální soudržnost, začlenění osob 
ohrožených sociálním vyloučením, 
vytváření stálých a kvalitních pracovních 
míst, sladění osobního, rodinného 
a pracovního života a udržitelnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Anna Hedh, Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že sociální podniky 
pomáhají utvářet „aktivní společnost“, jež 
je oporou udržitelného růstu 
podporujícího začlenění;

4. zdůrazňuje, že sociální podniky 
přispívají k udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění;

Or. sv
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Pozměňovací návrh 20
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že sociálním podnikům by 
se mělo dostávat podpory, protože mohou 
plnit zásadní úlohu hnacích sil 
společenských inovací, a to jak proto, že 
zavádějí nové způsoby poskytování služeb 
a provádění opatření zaměřených na 
zlepšení kvality života jednotlivců, tak i 
proto, že podporují vznik nových produktů 
pro naplňování nových potřeb 
společnosti;

Or. el

Pozměňovací návrh 21
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že sociální odpovědnost 
podniků a sociální podnikání představují 
vzájemně se doplňující aspekty téže 
politiky, a proto by měly být rozvíjeny 
koordinovaným způsobem;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že sociální odpovědnost 
podniků a sociální podnikání představují 
vzájemně se doplňující aspekty téže 
politiky, a proto by měly být rozvíjeny 
koordinovaným způsobem;

5. domnívá se, že sociální odpovědnost 
podniků a sociální podnikání představují 
vzájemně se doplňující aspekty téže 
politiky, a proto by měly být rozvíjeny 
koordinovaným způsobem, bez zdvojení 
úsilí ze strany členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že reforma pravidel EU 
v oblasti zadávání veřejných zakázek 
představuje vhodnou příležitost k lepšímu 
dodržování sociálních norem a ke zvýšení
účasti sociálních podniků na veřejných 
zakázkách; trvá na tom, že hlavní cíle 
reformy – zjednodušení a modernizace –
by neměly být ohroženy přehnanými 
závazky či podmínkami v sociální oblasti;

6. zastává názor, že reforma pravidel EU 
v oblasti zadávání veřejných zakázek 
představuje vhodnou příležitost k lepšímu 
dodržování sociálních norem a k zajištění 
alespoň rovné účasti sociálních podniků na 
veřejných zakázkách a k posílení 
systematičtějšího provádění sociálních a 
ekologických kritérií týkajících se 
zmíněného zadávání veřejných zakázek a 
koncesí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Konstantinos Poupakis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že reforma pravidel EU v 
oblasti zadávání veřejných zakázek 

6. zastává názor, že reforma pravidel EU v 
oblasti zadávání veřejných zakázek 
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představuje vhodnou příležitost k lepšímu 
dodržování sociálních norem a ke zvýšení 
účasti sociálních podniků na veřejných 
zakázkách; trvá na tom, že hlavní cíle 
reformy – zjednodušení a modernizace –
by neměly být ohroženy přehnanými 
závazky či podmínkami v sociální oblasti;

představuje vhodnou příležitost k lepšímu 
dodržování sociálních norem, ke zvýšení 
účasti sociálních podniků na veřejných 
zakázkách a ke zlepšení jejich přístupnosti 
pro tyto podniky; trvá na tom, že hlavní 
cíle reformy – zjednodušení a modernizace 
– by neměly být ohroženy přehnanými 
závazky či podmínkami v sociální oblasti;

Or. el

Pozměňovací návrh 25
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že reforma pravidel EU 
v oblasti zadávání veřejných zakázek 
představuje vhodnou příležitost k lepšímu 
dodržování sociálních norem a ke zvýšení 
účasti sociálních podniků na veřejných 
zakázkách; trvá na tom, že hlavní cíle 
reformy – zjednodušení a modernizace –
by neměly být ohroženy přehnanými 
závazky či podmínkami v sociální oblasti;

6. zastává názor, že reforma pravidel EU 
v oblasti zadávání veřejných zakázek 
představuje vhodnou příležitost k lepšímu 
dodržování sociálních norem a ke zvýšení 
účasti sociálních podniků na veřejných 
zakázkách; vítá nový systém sociálních 
služeb, který Komise navrhuje v rámci 
přezkumu směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, a zdůrazňuje význam tohoto 
nástroje pro místní veřejné zadavatele 
umožňující poskytovat kvalitní služby, 
které podporují sociální soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je toho názoru, že by Komise měla 
zjednodušit a objasnit pravidla pro 
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poskytování státní podpory, aby tato 
pravidla neměla škodlivý dopad na 
sociální podniky, konkrétně by měly být 
zdůrazněny již platné výjimky pro podniky 
poskytující služby obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá návrh Komise na přidání nové 
kategorie znevýhodněných osob do 
vyhrazených zakázek; zdůrazňuje, že k tak 
významnému rozšíření pojmu „vyhrazené 
zakázky“ by nemělo dojít na úkor 
konkurenceschopnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá návrh Komise na přidání nové 
kategorie znevýhodněných osob do 
vyhrazených zakázek; zdůrazňuje, že k tak 
významnému rozšíření pojmu „vyhrazené 
zakázky“ by nemělo dojít na úkor 
konkurenceschopnosti;

7. vítá návrh Komise na přidání nové 
kategorie znevýhodněných osob do 
vyhrazených zakázek, ale domnívá se, že 
cílem sociálních podniků bývá většinou 
sociální rozmanitost, tedy zajištění 
rovného přístupu k jejich službám a 
činnostem pro všechny, včetně těch 
nejzranitelnějších osob, a ne omezení 
přístupu pouze pro tuto skupinu obyvatel; 
trvá tedy na tom, že není možné 
připodobňovat sociální podniky pouze k 



PE489.712v01-00 16/18 AM\903612CS.doc

CS

charitativním společnostem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá návrh Komise na přidání nové 
kategorie znevýhodněných osob do 
vyhrazených zakázek; zdůrazňuje, že k tak 
významnému rozšíření pojmu „vyhrazené 
zakázky“ by nemělo dojít na úkor 
konkurenceschopnosti;

7. vítá návrh Komise na přidání nové 
kategorie znevýhodněných osob do 
vyhrazených zakázek; zdůrazňuje možnosti 
nového ustanovení o vyhrazených 
zakázkách, jehož cílem je strategicky 
využívat zadávání veřejných zakázek na 
místní úrovni, čímž se podporuje 
inovativní sociální a územní rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. s potěšením přijímá návrh Komise 
ohledně článku 11 návrhu na přezkum 
směrnice o veřejných zakázkách, žádá 
však, aby do něj byly začleněny specifické 
vlastnosti sociálních podniků, zejména 
těch v oblasti sociálního a solidárního 
hospodářství, především pokud se zabývají 
řízením SOHZ v rámci spolupráce ve 
veřejném sektoru, aby bylo zajištěno 
sdílení prostředků sociálních podniků, 
které by tak mělo reagovat na sociální 
potřeby, na územní kontinuitu služeb 
sociálních podniků, na požadavky občanů 
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a na plnění cílů těchto podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. žádá Komisi, aby vyvinula dlouhodobou 
strategii na ochranu sociálních cílů a 
podpořila účast sociálních podniků na 
veřejných zakázkách, aniž by přitom došlo 
k omezení soutěže při zadávání zakázek a 
aniž by vznikla motivace k obcházení 
pravidel;

8. žádá Komisi, aby vyvinula dlouhodobou 
strategii na zajištění dodržování, podpory a 
rozvoje sociálních cílů EU zejména 
v souladu s článkem 3 SEU a článkem 9 
SFEU, a zajistit tak více než jen záruku 
rovné účasti sociálních podniků a 
sociálního a solidárního hospodářství na 
veřejných zakázkách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. žádá Komisi, aby vyvinula dlouhodobou 
strategii na ochranu sociálních cílů a 
podpořila účast sociálních podniků na 
veřejných zakázkách, aniž by přitom došlo 
k omezení soutěže při zadávání zakázek a 
aniž by vznikla motivace k obcházení 
pravidel.

8. žádá Komisi, aby provedla podrobné 
posouzení dopadu a dlouhodobou strategii 
na ochranu sociálních a 
environmentálních cílů a podpořila účast 
sociálních podniků na veřejných 
zakázkách, aniž by přitom došlo k omezení 
soutěže při zadávání zakázek a aniž by 
vznikla motivace k obcházení pravidel.

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. žádá Komisi, aby vyvinula dlouhodobou 
strategii na ochranu sociálních cílů a 
podpořila účast sociálních podniků na 
veřejných zakázkách, aniž by přitom došlo 
k omezení soutěže při zadávání zakázek a 
aniž by vznikla motivace k obcházení 
pravidel.

8. žádá Komisi, aby vyvinula dlouhodobou 
strategii na ochranu sociálních cílů a na 
odstranění překážek, které brání 
subjektům sociální ekonomiky 
v zahajování a rozvoji hospodářské 
činnosti, se zvláštním důrazem na 
provádění administrativních postupů, 
a aby podpořila účast sociálních podniků 
na veřejných zakázkách, aniž by přitom 
došlo k omezení soutěže při zadávání 
zakázek a aniž by vznikla motivace 
k obcházení pravidel;

Or. es


