
 

  

Projekt NAJDU SI SVÉ PRACOVNÍ MÍSTO je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu Praha Adaptabilita a rozpočtu hlavního města Prahy. 

Evropský sociální fond 

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

 

Výukové materiály pro práci s klienty 

 

 

zpracované v rámci projektu 

Najdu si své pracovní místo 

CZ.2.17/2.1.00/34086 

 

 

 

 

 

 

Inovativní produkt  



 

  

Projekt NAJDU SI SVÉ PRACOVNÍ MÍSTO je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu Praha Adaptabilita a rozpočtu hlavního města Prahy. 

Evropský sociální fond 

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

 

Obsah: 

 

JAK NA VÝMAZ Z REJSTŘÍKU TRESTŮ ..................................................................................................... 1 

DLUHY ..................................................................................................................................................... 4 

Mapování dluhů .................................................................................................................................. 4 

Sestavení rozpočtu klienta .................................................................................................................. 6 

Exekuce ................................................................................................................................................ 7 

MYŠLENKY A EMOCE............................................................................................................................... 8 

ZLOST A JEJÍ ZVLÁDÁNÍ ......................................................................................................................... 10 

VZTAHY .................................................................................................................................................. 12 

Úspěšné jednání s lidmi ..................................................................................................................... 12 

Pochvala ............................................................................................................................................ 13 

Umění říci ne (odmítání) ................................................................................................................... 14 

Konflikty ............................................................................................................................................. 17 

  



 

 1 

Projekt NAJDU SI SVÉ PRACOVNÍ MÍSTO je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu Praha Adaptabilita a rozpočtu hlavního města Prahy. 

Evropský sociální fond 

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

 

JAK NA VÝMAZ Z REJSTŘÍKU TRESTŮ 
 

Rejstřík trestů je instituce, která ve svých databázích soustřeďuje všechny trestní záznamy 
z území České republiky. Ve výpisu z evidence Rejstříku tretů se uvádějí všechna nezahlazená 
odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů. 

 
Zahlazení odsouzení 
 
Co mám pro to udělat? 
Obecně platí, že soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí trestu 
anebo po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po určité lhůty, které se počítají 
podle délky odsouzení. Je potřeba sepsat písemnou žádost o zahlazení odsouzení, viz vzor 
níže. 
 
Od kdy se doba počítá? 
Počítá se délka skutečně vykonaného trestu a doba pro zahlazení odsouzení běží od 
okamžiku propuštění z výkonu trestu. 
 
Lze zahladit více trestů najednou? 
Ano, nicméně je-li uloženo více trestů vedle sebe, nelze odsouzení zahladit, dokud 
neuplynou všechny lhůty a podmínky k zahlazení (jinými slovy soud rozhoduje, z jakého 
trestu běží nejdelší lhůta).  
 
Lze zahladit trest, když mám ještě například zákaz řízení? 
Odsouzení nelze zahladit, dokud nebylo vykonáno nebo jinak ukončeno uložené ochranné 
opatření. Stejně tak v takovémto případě nedojde k automatickému zahlazení (je-li např. 
podmíněný trest odnětí svobody kombinován s ústavní léčbou).  
 
Můžu žádat o zahlazení odsouzení před uplynutím stanovených lhůt? 
Odsouzený může požádat o to, aby odsouzení bylo zahlazeno před uplynutím stanovené 
lhůty, pokud prokázal po výkonu nebo prominutí trestu anebo promlčení jeho výkonu svým 
velmi dobrým chováním, že se napravil. Vyhovění či zamítnutí žádosti je na zvážení soudu, 
přičemž se zde přihlíží k zájmům chráněným trestním zákonem i k případným zárukám osob, 
které se zaváží dohlížet nad dovršením nápravy odsouzeného. 
 
Kam se mám obrátit, když žádám o zahlazení odsouzení?  
Žádost o zahlazení odsouzení se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu má odsouzený v 
době podání návrhu trvalé bydliště. 
 
Platí se žádost o zahlazení odsouzení? 
Podání žádosti o zahlazení odsouzení je zdarma. 
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Jak mohu žádost o zahlazení odsouzení podat? 
Žádost o zahlazení odsouzení se posílá doporučeně na okresní soud, v jehož obvodu má 
odsouzený v době podání návrhu trvalé bydliště. Žádost o zahlazení odsouzení se zasílá 
společně s kopií výpisu z rejstříku trestů.  
 
Jak poznám, že mám zahlazeno odsouzení? 
Jakmile rozhodnutí o zahlazení odsouzení nabylo právní moci, vyrozumí předseda senátu 
odsouzeného, navrhovatele a orgán, který vede rejstřík trestů; zahlazené odsouzení nesmí 
být vykazováno ve výpisu z rejstříku trestů. 
 
Za jak dlouho po podání žádosti o zahlazení odsouzení bude záznam zahlazen? 
Okresní soud nemá žádnou lhůtu pro provedení zahlazení odsouzení. Odsouzený se o 
vyjádření soudu dozví prostřednictvím vyrozumění – dopisu.  
 
Zahlazení odsouzení se řídí především ustanovením § 105 trestního zákoníku. 
 

Zahlazení podmíněného trestu 

U podmíněného trestu odnětí svobody se na odsouzeného hledí, jako by odsouzen nebyl 

poté, co uplyne zkušební doba a „podmínka“ nebyla proměněna na nepodmíněný trest. K 

výmazu dochází na základě rozhodnutí soudu o tom, že se pachatel v „podmínce“ osvědčil. 

Pokud tak soud nerozhodne do jednoho roku od konce podmíněného trestu, je výmaz 

záznamu z Rejstříku trestů proveden automaticky.  

Zahlazení nepodmíněného trestu 

Zahlazení se týká odsouzení k nepodmíněnému trestu. Odsouzení lze zahladit, jestliže 

odsouzený po výkonu trestu vedl nepřetržitě řádný život 

• po dobu tří let, jestliže trest činil nejvíce jeden rok; 

• po dobu pěti let, jestliže trest činil více než jeden rok; 

• po dobu deseti let, jestliže trest činil více než 5 let; 

• po dobu patnácti let, jestliže byl uložen výjimečný trest. 
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Vzor žádosti o zahlazení odsouzení 
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DLUHY 

Mapování dluhů 
 

 Shromáždit veškerou dokumentaci vztahující se k dluhům. 
 Zjistit smluvní podmínky – zejména u nebankovních věřitelů. 
 Dále je třeba roztřídit písemnosti dle jednotlivých závazků. 
 Vytvořit (např. formou tabulky) soupis dluhů, který má obsahovat: 

o jméno/název věřitele,  
o datum uzavření smlouvy o půjčce, datum vzniku dluhu (např. od opoždění 

splátky), 
o původní dlužná částka,  
o aktuální stav dlužné částky (kolik zbývá splatit a v kolika měsících, zda je 

půjčka splácena řádně, nebo se nesplácí, nebo je postoupena k vymáhání, je 
ve fázi předžalobní upomínky, u soudu, nebo již je ve fázi exekuce). 
 
 

1. Otázky související s mapováním dluhů 

 Jsem si jistý, že vím o všech svých dluzích?  
 Přebírám si poštu v místě trvalého bydliště? 
 Neměnil jsem v nedávné době trvalé bydliště? Pokud ano, nahlásil 

jsem změnu věřitelům? 
V této souvislosti je důležitý pojem „fikce doručení písemnosti“. V případě, že se člověk 
nezdržuje v místě svého trvalého bydliště, je potřeba zajistit přebírání pošty (dosílka, 
datová schránka,…). 

2. U dluhů, o kterých vím 

 Mám smluvní podmínky ke každému dluhu? 
 Vím, ve které fázi se každý z dluhů nachází? 
 Mám povědomí o tom, jakým způsobem na něm mohou být dluhy vymáhány? 
 Komunikuji s věřiteli, pokusil jsem se získat splátkový kalendář? 
 Které dluhy splácím a v jaké výši? 
 Každá případná dohoda s věřitelem by měla mít písemnou formu. 

3. Pokud nemám přehled o dluzích 

 Nedlužím výživné? 
 Nedlužím na nájemném a energiích? 
 Nemám povinnost hradit náhradu škody z trestné činnosti? 
 Nedlužím státu – daně, sociální nebo zdravotní pojištění, pokutu? 
 Nemám dluh vůči soukromým subjektům – půjčku, úvěr? 
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4. Možnosti dohledání v evidencích 

 Mohu požádat místně příslušný soud o výpis řízení proti mé osobě. 
 Mohu nahlédnout do evidence Exekutorské komory ČR (zpoplatněno). 
 Lze také požádat o výpis z registrů bankovních či nebankovních registrů, který je 

ovšem také zpoplatněný: 
 
o Solus (telefonní operátoři, bankovní a nebankovní poskytovatelé úvěrů) 
o CERD - Centrální registr dlužníků (všechny kategorie věřitelů) 
o BRKI - Bankovní registr klientských informací (banky a stavební spořitelny) 
o NRKI - Nebankovní registr klientských informací (především leasingové 

společnosti) 

Fáze mapování dluhů by měla skončit přiřazením priorit jednotlivým závazkům, podle toho, 
jak hodně mě ohrožují a jaký je potenciál jejich růstu. 
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Sestavení rozpočtu klienta 
 

Jde o vytvoření přehledu měsíčních příjmů a výdajů formou tabulky. Na základě takto 
vytvořeného přehledu se mohu pokusit hledat další řešení: 

 

 Mám možnost nějakým způsobem navýšit příjem? Např. : 

o získáním brigády či dalšího pracovního úvazku 
o využívání sociálních dávek, podpory v nezaměstnanosti  
o přispěním ostatních členů rodiny/domácnosti  
o prodejem nepotřebné věci 

 
 

 Mohu snížit nebo eliminovat některé výdajové položky? Např.: 
 

o zefektivnit nakupování (nekupovat nadbytečné věci)  
o využít levnější tarif u telefonu a dodávek energie 
o šetřit využíváním městské hromadné dopravy či kola 
o omezit spotřebu cigaret a alkoholu 
o vymáhat případné pohledávky 

 
 

Důležité zásady pro sestavení rozpočtu 

 Je třeba se snažit o co největší vyrovnání příjmů a výdajů. 
 Pokud se rozvrhnou jednotlivé platby tak, aby odpovídaly příjmům, lze se vyhnout 

výkyvům a snáze plánovat do budoucna. 
 Nelze dojednávat splátky závazků bez znalosti mých reálných možností. 
 Pouhý odhad příjmů a výdajů je vždy nepřesný, je třeba hospodaření chvíli 

sledovat a zaznamenávat. 
 Utvořit si rezervu na neočekávané výdaje. 
 

 

Důležitý je také postoj k formě zaměstnání. Pokud pracuji „načerno“, je zapotřebí zvážit 
důsledky takovéto formy práce pro mou finanční situaci v budoucnosti a jejich porovnání s 
oficiální formou zaměstnání. 
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Exekuce 
 

 

 

 

Pokud mi hrozí exekuce: 

 Počítat s rizikem obstavení účtu. 
 Informovat se, které dávky nesmí být exekuovány a které ano. 
 Seznámit se s principem výpočtu nezabavitelné částky a spočítat si ho pro můj 

konkrétní případ. 
 Akceptovat možnost mobiliární exekuce, seznámit se s právy a povinnosti 

exekutora, případně s předměty, které mi nesmí být zabaveny a za jakých 
podmínek. 

 V případě mobiliární exekuce požádat o pořízení záznamu ze zásahu 
videokamerou. 

 Seznámit se s možností obrany, pokud by exekutor zanesl do soupisu věci, které 
exekuovány být nesmí, nebo mi nepatří. 

 Zjistit, zda nevlastním nějaký nemovitý majetek s ohledem na možnost zřízení 
exekutorského zástavního práva na něm, případně jeho prodeje nebo správy 
exekutorem.  

 Seznámit se s pojmem generální inhibitorium.  

 

Pokud již probíhá exekuce na můj majetek formou přikázání pohledávky z bankovního 
účtu: 

 Využít práva na jednorázové vyplacení dvojnásobku životního minima v případě, 
že účet je obstaven. 

 Je-li to možné, požádat zaměstnavatele o vyplácení mzdy v hotovosti, případně 
na účet jiné osoby. 

 Případné sociální dávky si nechat zasílat poštovní poukázkou. 
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MYŠLENKY A EMOCE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situace: Již několik měsíců se pokoušíte najít práci. Momentálně sedíte v kanceláři u dalšího zaměstnavatele 

a čeká Vás opět kolo otázek v rámci přijímacího pohovoru, na které jste již tolikrát v minulosti odpovídal(a)…. 

 

Stejně mě zase  

nevezmou, už teď se 

dívají divně, nemá to 

cenu… 

Na podobné 

otázky jsem již 

odpovídal, to 

hravě zvládnu ... 

 

 

 
klid,   

rozvaha 

Odpovědi si v klidu 

rozmýšlíte, mluvíte 

stručně, jistě. Na konci 

víte, že jste udělali 

maximum… 

 

Působíte nejistě, 

odpovídáte zbrkle, bez 

rozmyslu …. Nedoufáte, 

že práci získáte. 
beznaděj, 

nervozita 
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   POZITIVNÍ  

 

 

NEGATIVNÍ 

 

pozitivní 

emoce 

AGRESE 

NEGATIVNÍ 

EMOCE 

KLIDNÉ 

JEDNÁNÍ 
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ZLOST A JEJÍ ZVLÁDÁNÍ 
 

Každý člověk je občas naštvaný. Naštvanost (zlost, hněv, vztek) je pocit, který je nepříjemný a 

kterého se většina lidí snaží co nejrychleji zbavit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZLOST 

CO VIDÍM 
A 

SLYŠÍM? 

CO CÍTÍM 
UVNITŘ? 

CO CÍTÍM 
PO TĚLE? 

CO 
DĚLÁM? 

•................................................................... 

•................................................................... 

•................................................................... 

Situace, které Vás pravidelně rozčilují: 

•.................................................................... 

•..................................................................... 

•................................................................... 

Jak tyto situace řešíte? 

Zlost vzniká zpravidla v situacích, které člověka rozčilují; jsou to situace, které můžeme vnímat např. jako 

nespravedlivé. Aby se člověk naučil zvládat vlastní zlost, musí nejdříve takový pocit u sebe rozpoznat. 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………… 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………… 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………… 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………… 

Čím dříve si uvědomíte signály těla pro určitou emoci, v tomto případě zlost, tím dříve můžete využít 

určitou dovednost, abyste tuto emoci dostal pod kontrolu. 
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ZAPNI HLAVU : naše myšlenky mohou 
prožívanou zlost zesilovat nebo 

snižovat!  

Jaké myšlenky Vám mohou pomoci 
zbavit se zlosti? 

ZKLIDNI EMOCE : relaxační hudba, 
příroda, procházka nebo pískání 

oblíbené písně - zkuste to! 

PUSŤ TO VEN : nejčastěji fyzická práce 
nebo sport, dále relaxace - zpomalení 

dechu a uvolnění svalů.  

ZPOMAL : ze situace, která ve Vás 
vyvolává zlost můžete vystoupit nebo 
můžete zklidnit hlas, místo prudkých 

pohybů si sednete... 

METODY ZVLÁDÁNÍ 
ZLOSTI 

PODPŮRNÉ MYŠLENKY:  

Příklad : Důležité je zachovat klid. 

Další: ......................................... 

................................................... 

ZKLIDNI EMOCE:   

Co pomáhá Vám ke zklidnění: 

................................................. 

................................................. 

PUSŤ TO VEN: 

Jaký typ fyzické aktivity Vás zklidní: 

.................................................. 

................................................... 

ZPOMAL: 

Jak dokážete zpomalit svou mysl a tělo? 

................................................ 

................................................. 

VAŠE METODY 
ZVLÁDÁNÍ ZLOSTI 

VAROVÁNÍ !!!  Na pocity lze přímo působit i alkoholem nebo drogami, které ale fungují velmi zákeřně, takže nikdy 

nevíme, jak naše pokusy o uklidnění dopadnou. Jaké jsou Vaše zkušenosti? 
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VZTAHY 

Úspěšné jednání s lidmi 
 

 

 

Cvičení: Na následující přímce zakreslete bod, kde se nejčastěji nacházíte. V některých 

situacích jste spíše agresivní a v některých spíše pasivní. Pokuste se takové situace popsat. 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 
 

  

agresivita aktivita pasivita 

Mezi pasivitou a agresivitou existuje zlatá střední cesta, kdy si můžeme stát za svým a zároveň 

respektovat druhé, kdy nejsme agresivní ani pasivní. 

jsme zdravě aktivní, cizím slovem - asertivní.  

 

V jakých situacích jste pasivní?  

. ____________________________________________________________  

. ____________________________________________________________  

. ____________________________________________________________  

 

 

  

 V jakých situacích jste agresivní?  

 

. ____________________________________________________________  

. ____________________________________________________________  

. ____________________________________________________________ 

V jakých situacích jste agresivní?  

. ____________________________________________________________  

. ____________________________________________________________  

. ____________________________________________________________  

 

 

Pozor: Pokud volíte mnoho pasivních strategií (necháte si vše líbit, ustupujete, necháte se 

přemluvit, odkládáte řešení problémů, neumíte si stát za svým atd.) velmi rychle se 

ocitnete v agresivitě! Říká se tomu „papiňák“. 

Může se pak stát, že vybouchnete v situaci, která za to vůbec nestojí, a Vám je to pak líto, 

nechápete, kde se to ve Vás vzalo. 
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Pochvala 
 

  

 

 

 

 

 

 

Pozor : Pochvala musí být opravdová, nesmí být prostředkem pro manipulaci, např.: „Ty 

umíš vařit tak dobrou kávu, uvař mi taky jednu…“.  

 

 

 

  

 

 

 
 

Čeho si na sobě vážím: 
Čeho si vážím na 

ostatních: 

V životě si většinou všímáme věcí, které jsou špatně, které nefungují. Často slýcháme, co děláme špatně, co 

musíme zlepšit. Je ale také velmi důležité vědět, v čem jsme dobří, co umíme. A abychom měli dobré a fungující 

vztahy, měli bychom si všímat kladných věcí na druhých lidech a umět o nich mluvit. 

 

Jen když si budete všímat kladných věcí na sobě, můžete je vidět i u ostatních! 

 

Cvičení : Pochvalte nyní pracovního poradce, který je v roli Vašeho kolegy v práci, za 

ochotu vyměnit si směnu, za pomoc s pracovním úkolem nebo za dobře odvedenou práci. 
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Umění říci ne (odmítání) 
 

 

  

 

Jak lehké/těžké by 
pro Vás bylo říci 

v takové situaci ne? 

 
lehké 

 
střední 

 
těžké 

Váš dlouholetý 
známý Vás žádá o 
půjčku 5.000,- Kč 

   

V práci máte zůstat 
opět přesčas, 
nemáte ale 

zaplaceno z minula 

   

Kolega Vám v práci 
nabízí alkohol na 

oslavu jeho 
narozenin 

   

Kolega v práci Vás 
láká k výhodné 

možnosti přivýdělku 
odcizením nářadí 

   

 

  

 

  

 

 Problémy  

•.................................................................................... 

•.................................................................................... 

•.................................................................................... 

V jaké situaci je pro Vás těžké říci ne?. 

•.................................................................................... 

•.................................................................................... 

•.................................................................................... 

V jaké situaci je pro Vás snadné říci ne? 

Podobně jako v různých situacích potřebujeme druhého požádat o pomoc nebo laskavost, je 

v jiných situacích důležité říci ne a odmítnout návrh nebo požadavek druhého. 

 

Tady je několik tipů, které již mnoha lidem pomohly v obtížné situaci říci ne.  

- Rozmyslete si předem, co chcete říci.  
- Řekněte krátce a jasně, že nesouhlasíte.  
- Neomlouvejte se, to není třeba.  
- Dodržujte pravidla komunikace (držení těla, oční kontakt, zřetelné a hlasité 

mluvení).  
- Čím častěji si nacvičíte říkat ne, tím lépe se Vám to bude dařit.  
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Poznamenejte si problémy, které souvisejí se zaměstnáním a jeho hledáním. 

 

 

 

Schéma strukturovaného řešení problémů 

Vyberte jeden z výše uvedených problémů a zkuste jej vyřešit pomocí schématu na 

následující stránce. 

Problémy 
související se 
zaměstnáním 
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•Abyste mohli začít řešit problém, musíte si jej nejprve správně a přesně 
pojmenovat. K tomu vám mohou pomoci i druzí lidé, kteří váš problém vidí zvenčí. 
 

 

•.............................................................................................................................................................................. 

 

1. krok - Poznejte a pojmenujte problém 

•Aby se problém stal minulostí, musíte vědět, jaký máte cíl, pojmenujte si, čeho 
chcete dosáhnout. 

•Jak má daná situace vypadat po vyřešení problémů? 
 

•.................................................................................................................................................................................. 

 

•................................................................................................................................................................................... 

 

•.................................................................................................................................................................................. 

2. krok - Stanovte cíl 

•Vymýšlejte všechny možné způsoby řešení vašeho problému a porovnejte všechny 
výhody a nevýhody. Vyberte pro vás to nejvýhodnější řešení 
 

•1. ..................................................................................... + ........................................ - ............................... 

 

•2. ..................................................................................... + ........................................ - ............................... 

 

•3. ..................................................................................... + ........................................ - ............................... 

 

•4. ..................................................................................... + ........................................ - ............................... 

 

3. krok - Sesbírejte možnosti řešení, vyberte to nejvhodnější 

•Vytvořte plán, jak vybrané řešení co nejlépe zrealizujete. Plán by měl být reálný a 
naplánovaný co nejkonkrétněji krok po kroku 
 

•..................................................................................................................................................................................... 

 

•..................................................................................................................................................................................... 

4. krok - Vytvořte plán a podmínky pro realizaci 

•Jak poznáte, že řešení vašeho problému bylo úspěšné?  

•Jaké jiné řešení by se dalo zvolit? 
 

•....................................................................................................................................................................................... 

 

•........................................................................................................................................................................................ 

5. Výsledek - Vyhodnoťte ho 
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Konflikty 
 

Konflikty vznikají mezi lidmi v důsledku jejich rozdílných představ o řešení problémových 

situací. Stejnou situaci mohou různí lidé vnímat různě. 

Co pomáhá a naopak nepomáhá při řešení konfliktů? 

Do prázdných políček doplňte, co dalšího vám při řešení konfliktů pomáhá, či jaké máte 

zlozvyky.  

 

Co pomáhá 

Dejte prostor říci názor 
druhému 

Naslouchejte, nepřerušujte a 
neskákejte do řeči 

Snažte se porozumět sdělení, 
zopakujte to, co partner říká 

Doptávejte se 

Co nepomáhá 

Skákání druhému do řeči 

Nevěřícné kroucení hlavou, 
úšklebky 

Nesoustředěné těkání 
pohledem značící nezájem 

Obviňování partnera 

Připisování úmyslů 

("Děláš mi to naschvál...") 

Zesměšňování a poučování 

Zobecňování   

("Děláš mi to vždycky...") 

Vytahování starých historek 
("Už před třemi lety...") 

Vyhrožování  



 

 18 

Projekt NAJDU SI SVÉ PRACOVNÍ MÍSTO je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím 

Operačního programu Praha Adaptabilita a rozpočtu hlavního města Prahy. 

Evropský sociální fond 

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

 

 

Co dělat, když s druhým nesouhlasím? 

V takovém případě existují různé možnosti, které mají své výhody i nevýhody. 

Doplňte u jednotlivých strategií. 

 

 

Jaká možnost se vám jeví jako nejvhodnější? Z jakého důvodu? 

 

 

 

Vzpomínáte si na konkrétní situaci, kdy jste využili tu kterou možnost 

(únik, ústup, útok, úmluva)? 

 

  

• + 

 

• - 

• + 

 

• - 

• + 

 

• - 

• + 

 

• - 

ÚNIK  

Nedělat nic, 
předstírat, že 
konflikt není 

ÚSTUP 

Ustoupit, 
podvolit se 

ÚMLUVA  

Dohodnout 
se 

ÚTOK 

Nutit druhé, 
aby ustoupili 


