
 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, báječní pánové, 

pokud už máte plné zuby GDPR, 
tak máme pro Vás zábavný, in-
teraktivní, přesto odborně poja-
tý seminář anti-GDPR. 

V mailech dennodenně vídává-
me nabídky na super hyper 
software hardware, který nás 
uchrání od dopadů GDPR za 
stovky tisíc a miliony. A tak 
jsme si řekli A DOST! Více in-
formací najdete v tomto vydání.  

Učte se po celý život a nikdy nezestárnete. Nikdy nelitujte setkání 
s někým, od koho se můžete něčemu naučit. Být schopen přiznat, že 
něco neznám, je znakem síly a skromnosti. Inspirativní čtení Vám 
přeje 

Radim Martynek 
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 
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Etiketa s Ladislavem Špačkem 
Již 03.04.2018 se můžete v olomouckém BEA centru již poněkolikáté 
setkat s mistrem na slovo vzatým. V rozsahu 08:57 až 15:57 proběh-
ne seminář Etiketa s Ladislavem Špačkem aneb umění společen-
ského vystupování. Přihlašování je možné prostřednictvím formulá-
ře umístěného na www.akademie-vzdelavani.cz/etiketa. 

Cena: 1.100 Kč až 1.990 Kč vč. 0% DPH za osobu (1–5 účastníků: 
1.990 Kč, 6–9 účastníků: 1.590 Kč, 10 a více účastníků: 1.100 Kč)  

Veřejná sbírka skončila nad očekávání… 
Za 14 let vzdělávání ve veřejné správě jsme si vytvořili z řad absol-
ventů našich seminářů databázi celkem 34 340 kontaktů. Nevšedník 
si stáhne první den od 4 000 do 7 000 čtenářů. Ve veřejné sbírce, 
kterou jsme pro své klienty (města) a jejich ordinace a polikliniky 
vyhlásili, se vybralo 1.994 Kč. Ještě jednou posíláme 1 994 díků 
Městskému úřadu Bučovice za projevený zájem. Zároveň zasíláme 
dvě zástěrky s motivem zvířátek do bučovických ordinací, aby dělaly 
radost nejen dětským pacientům. 

Radim Martynek  

 

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Magistrát města České Budějovice 

Městský úřad Bučovice 

Městský úřad Hanušovice 

Městský úřad Valašské Meziříčí 

Městský úřad Litvínov 

Městský úřad Kopřivnice 

 

Písemná komunikace v praxi – aserti-

vita a empatie v dopisech 

Městský úřad Černošice 

Městský úřad Nové Město na Moravě 

Městský úřad Rájec-Jestřebí 

Městský úřad Kopřivnice 

 

Akademie zad 

aneb aby záda nebolela  

Městský úřad Zábřeh na Moravě 

Městský úřad Moravská Třebová 

 

Další témata realizovaná na úřadech 

Mozkový jogging 

Personální řízení ve veřejné správě 

anti-GDPR: Ochrana osobních údajů 

a šikanózní podání  

Novinky v lidské sexualitě na přelomu 

3. tisíciletí (Radim Uzel) 

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/etiketa
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Konflikt s podřízeným 
Konflikt se v různé intenzitě vyskytuje v každém prostředí. 
Výsledek konfliktu na pracovišti může mít buď náboj, který 
tým podpoří, nebo pro něj může být naopak destruktivní. 
Záleží pouze na vedoucím, zda dokáže danou situaci ustát 
a zaměřit správným směrem. Zde Vám nabízíme několik 
kroků, které mohou být vhodným postupem. 

V případě, že konflikt v týmu či s podřízeným neřešíte, tak 
se prostředí postupně stane toxickým. Samotná příčina kon-
fliktu bude bezpředmětná a naopak bude fungovat princip 
sněhové koule. Základem je tedy zkrátit dobu mezi vzni-
kem konfliktu a vstupem do konstruktivní diskuse. Čím je 
konflikt dlouhodobější, tím je větší riziko k negativním do-
padům a ke zhoršení mezilidských vztahů.  

Konflikt jako takový znamená názorový spor či střet rozdílných pohledů. V tomto ohledu nemůžeme primárně 
hodnotit konflikt jako negativní prvek. Záleží pouze na nás jaký výsledek toto „setkání“ bude mít. Konflikt nám 
umožňuje si uvědomit naše odlišnosti i to, co nás spojuje s ostatními. Konflikty nelze vyloučit z pracovního 
prostředí, ale můžeme se naučit je využívat k hledání nových souladů nebo synergií. 

Vedoucí musí jednat zodpovědně a spravedlivě, aby byl respektován on i samotný tým. Být vedoucím není 
soutěž v popularitě, ale zodpovědná role, která primárně vede a rozvíjí jednotlivé členy týmu k jejich plnému 
potenciálu. Důležitým prvkem této zodpovědnosti je uvědomovat si tyto momenty jako tvořivé napětí s mož-
ností dalšího rozvoje, mít ho jako takový celou dobu pod kontrolou a zabránit tomu, aby se přetvořil v destruk-
tivní a neřízený chaos.  

Jak s konflikty pracovat? 

1. Vhodné načasování 

Základem je zkrátit dobu mezi vznikem konfliktu a vstupem do konstruktivní diskuse. Čím dlouhodobější kon-
flikt, tím je větší riziko k negativním dopadům a ke zhoršení mezilidských vztahů. Zároveň je důležité uvědomit 
si, že ve většině případů není dobré řešit danou situaci v okamžiku, kdy samotný konflikt propukne. V daném 
okamžiku vystupují na povrch emoce a nepanují ideální podmínky.  

Je zásadní zastavit a uklidnit danou situaci. Následně určit samotný čas a místo, kde si společně sednete 
a danou záležitost budete řešit. To by mělo probíhat s dostatečným odstupem, aby emoce ustoupily a do hry 
vstoupil rozum. Samotná schůzka by měla probíhat mezi čtyřmi očima. Můžete tak zachovat tvář všech zú-
častněných a neovlivňovat celý kolektiv. 

2. Znalost týmu 

Jednou ze zásadních úloh vedoucího je znalost svého vlastního týmu. Jednotliví členové mají své silné i slabé 
stránky, stejně jako hranice, při jejichž překročení jsou ochotni vstoupit do konfliktu a různými způsoby proje-
vovat svoji nespokojenost. Tyto znalosti musíte získávat postupně v průběhu existence celého týmu, z jeho 
interakcí či individuálních hodnoticích pohovorů či jednání. Zároveň budete mít dostatek informací, co kterého 
člena motivuje a ovlivňuje, a odpovídající nástroje pro ovlivnění ekosystému celého týmu. 

3. Aktivně jednejte 

Konflikt je jedna z věcí, které se většina lidí snaží vyhnout. V roli vedoucího musíte naopak aktivně vystoupit 
a jednat. Na zúčastněné často působí poměrně silné emoce a mohou jednat pod jejich vlivem. Vaší úlohou je 
udržet si racionální uvažování a zvládnout jednání pod tímto tlakem.  
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Držte se následujících zásad: 

Postup. Při řešení konfliktních situací je důležité dodržovat základní pravidla, která zvyšují pravděpodobnost 
pozitivního výsledku. 

 Vyjasněte si, že Vaším společným cílem je nalézt řešení. 
 Mluvte o konkrétních událostech a chování, NE o osobnosti druhého. 
 Naslouchejte a poskytněte prostor druhé straně vyjádřit svůj názor. 
 Identifikujte body, na kterých se shodnete a na kterých ne. 
 Stanovte priority a body, v kterých je potřeba najít řešení. 
 Navrhněte postup řešení a jeho plán. 

Emoce. Snažte se uklidnit situaci a oprostit se od emocí, které Vám nepomohou v řešení. Řešení konfliktní 
situace se nachází v její příčině a ne v emocích, které vyvolává. Vaším cílem je najít původní problém, který je 
příčinou a spouštěčem. 

 Udržte si racionální sebekontrolu a nadhled nad situací. 
 Nekřičte a nezvyšujte hlas. 
 Při komunikaci oceňte něco pozitivního na přístupu druhé strany.  
 Buďte schopni zhodnotit sebekriticky i vlastní jednání. 

Komunikace. Shrňme si základní pravidla pro komunikaci… 

 Každá strana má právo vyjádřit svůj názor a pohled na situaci. 
 Respektujte názor druhé strany, i když je odlišný. Naslouchejte, jak situaci vnímá. 
 Nehodnotíme a nekritizujeme protistranu. 
 Cílem není výhra, ale nalezení kompromisu. 

Přistupujte ke konfliktům jako k situacím, které potřebují řešení. Nevytvářejte z nich prostor pro hádku či spor. 
Přiveďte zúčastněné k pracovnímu stolu, kde se budete společně snažit najít východisko a řešení příčin, které 
Vás do daného bodu přivedly. Ke konfliktům vždy přistupujte aktivně, nezavírejte před nimi oči. Naučte se 
o nich otevřeně komunikovat a diskutovat. 

Petr Hlušička, firemní sociolog, www.firemni-sociolog.cz 

 
Osobnost semináře  

 
Účastníci našich vzdělávacích akcí nás inspirovali, a tak jsme se rozhodli udělovat za nevšední přínos atmosfé-
ře semináře titul 

OSOBNOST SEMINÁŘE 

účastníkům, kteří se dopustili: 

 sympatického vyrušování, 

 bezvadného připomínkování, 

 příkladného podsouvání námitek, 

 příjemného doplňování lektorova výkladu a 

 vytrvalé snahy o dekoncentraci lektora, 

čímž rozesmívali lektora i ostatní účastníky, aniž by narušili odbornou stránku vzdělávacího programu.  

 

 
Mezi dalšími oceněnými, kteří získali diplom a plaketu, jsou: 

 Vladan Sváček, Městský úřad Valašské Meziříčí 

 

  

http://www.firemni-sociolog.cz/
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anti-GDPR – nový seminář 
Když zadáte do vyhledávání zkratku GDPR, vyhledávač Vás zahltí 13 500 000 odkazy. V mailech dennodenně 
vídáváme nabídky na super hyper software hardware, který nás uchrání od dopadů GDPR za stovky tisíc 
a miliony. A tak jsme zavedli nový seminář s názvem:  

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŠIKANÓZNÍ PODÁNÍ 
ANEB PRÁVO VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ 

DOPAD ČESKÉ LEGISLATIVY NA ZAMĚSTNANCE VS 

Jeho cílem je mírnit vášně a přimět účastníky k uvědomění, že česká právní úprava ochrany osobních údajů 
existovala již dlouho před platností GDPR a nepřináší nic revolučního, jen mírní dopady nezastavitelného šíře-
ní osobních údajů ve virtuálním světě. Nemá tak smysl překopávat úřady a lidi, nakupovat řešení za miliony či 
se bát postihů kvůli tomu, že nevlastním poslední verzi superpočítače.  

Nebude pak od věci přejít k opačnému pólu práv, a to k právu veřejnosti na informace jako jedné ze záruk zá-
konnosti ve veřejné správě. Právo na ochranu osobních údajů a právo na informace jako konkurující si práva 
jak z pohledu zaměstnance VS, tak z pohledu veřejnosti.  

Závěr semináře pak bude skutečně plný vášní s naprostou vážností. Představíme si kuriózní pracovní úrazy 
a naučíme se pít alkohol tak, abychom nebyli pod jeho vlivem. Seminář plný protikladů – na začátku téma, 
o kterém se mluví 25 hodin denně a ke konci témata, které jsou tabu. Osnova: 

1 Ochrana osobních údajů 
1.1 Právo na ochranu osobnosti a soukromí 
1.2 Právní základ evropský a český 
1.3 Důležité pojmy 
1.4 GDPR teoreticky a prakticky 

2 Podání ve veřejné správě jako záruka zákonnosti 
2.1 Veřejná správa jako služba 
2.2 Veřejná správa a informace 
2.3 Záruky zákonnosti ve veřejné správě 
2.4 Právní úprava záruk zákonnosti s důrazem na práva veřejnosti 
2.5 Kdo je tady pán? 

3 Práva a povinnosti zaměstnanců na pracovišti 
3.1 Sex na pracovišti a pracovní úraz 
3.2 Alkohol na pracovišti a související důsledky 

Seminář realizujeme jako uzavřený v sídlech organizací pro skupinu: 

 do 25 účastníků za cenu 23.800 Kč vč. DPH 

 do 50 účastníků za cenu 28.800 Kč vč. DPH 

 Ftípky  
 

Mám na Vás dotaz – týká se to alkoholu za volantem. 

Včera jsme měli vánoční večírek a k večeři jsem vypil 8 až 9 piv (0,5 l), k dezertu pak ještě 5 až 6 vodek. Proto jsem se 
rozhodl nechat auto u restaurace a odjel jsem domů autobusem. Po cestě jsem si všiml policejní hlídky, jak staví a poku-
tují ostatní auta, ale autobus nechali projet. Takže jsem se domů dostal bezpečně a bez stresu. To mě skutečně překva-
pilo. A teď můj dotaz: Autobus mi stojí za barákem – nevíte, jak bych ho mohl nenápadně vrátit? 
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Právní předpis jménem Pan Google 
Víte, kterému právnímu předpisu se pod pokličkou říká pan Google? Určitě víte. Pokud ne, napovím více. Ráno 
otevírám e-maily, převažují nabídky na provedení analýzy v souvislosti s jeho implementací, nabízející se před-
stavují sloganem: „Máme toho nejlepšího certifikovaného pověřence!“ 

Otevřu raději Facebook. Blikne mi do očí článek, že každý podnikatel ho musí mít. Koho, ptám se sama sebe? 
Pověřence přece! Posuzujte vliv zpracování na ochranu osobních údajů! Všichni do jednoho! Zřejmě i ti už 
mrtví, na které se tento právní předpis vůbec nevztahuje… Přemýšlím nad tím, jestli už se nejedná o šíření po-
plašné zprávy.  

Kdo je oním Panem Googlem? Samozřejmě, že všudypřítomné GDPR. První písmeno není ale zkratka pro Goo-
gle, ale slovo General a následují anglická slova Data Protection Regulation. V překladu tedy obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů, v plném názvu nařízení Evropského parla-
mentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES.  

Ať nekřivdím Googlu (ruku na srdce, kdo z nás by dnes vystudoval bez 
něj a bez dalších elektronických zdrojů?). Příčinou je samozřejmě prud-
ká elektronizace všeho možného i nemožného. Dnes se můžete dozvě-
dět o mnohých lidech téměř vše z Internetu. Včetně věcí důvěrných, 
ryze soukromých, tak se může stát, že Vaše soukromí a jeho ochrana je 
ta tam. Kolikrát nejste schopni uchránit vlastní osobní údaje i přesto, 
že byste chtěli. Například – zhruba před deseti lety vydal nejmenovaný 
stavební úřad územní souhlas a pro velký počet účastníků jej doručoval 
veřejnou vyhláškou. Je v něm mé jméno, příjmení i adresa. Donedávna šlo na Googlu najít odkaz na tento do-
kument.  

Osobní údaj už tedy není mým výhradním majetkem, ani otázkou jednoho státu, ale lze jej šířit přes hranice 
jednoho státu, Evropské unie a dále přes „velkou louži“. Je potřeba jej chránit. Tato potřeba se tu ale neobje-
vila nyní s příchodem GDPR. Byla tu už před tím. A nebyla tak tragická. Jen už neodpovídá dnešní době plné 
neomezených možností šíření.  

Jednou z posledních kapek vedoucích k přípravě evropské regulace byl rozsudek soudního dvora 
ECLI:EU:C:214:317 ze dne 13.05.2014, nazývaný jednoduše Google vs. Spain. Jak název napovídá, jednalo se 
o rozsudek o předběžné sporné otázce, jež vznikla mezi společností Google Spain SL a Google Inc. na jedné 
straně a Agencia Española de Protección de Datos – AEPD (Státní úřad pro ochranu údajů, dále jen AEPD) 
a M. Costeja Gonzálezem na straně druhé. Spornou bylo rozhodnutí uvedeného úřadu, kterým uvedený úřad 
vyhověl stížnosti podané M. Costeja Gonzálezem proti uvedeným dvěma společnostem a uložil společnosti 
Google Inc., aby přijala opatření nezbytná k odstranění osobních údajů týkajících se M. Costeja Gonzáleze ze 
svého indexu a zabránila přístupu k těmto údajům v budoucnosti. Jak to říci srozumitelně – o panu González 
bylo možné najít informace, staré 16 let v souvislosti s dražbou nemovitostí v rámci jeho dluhů. Soud zde defi-
noval právo „být zapomenut“. A co vlastně jde? Každý má právo požádat, aby osobní údaje (v tomto případě 
dokonce citlivé) o něm, pokud nemají již právní titul, byly zapomenuty, vymazány.  

Toto právo a mnohé jiné najdeme právě v GDPR. Najdeme tam také mnoho povinností. Obecně subjektům 
údajů (tedy těm, kterých se osobní údaje týkají), příslušní spíše práva a správcům a zpracovatelům povinnosti. 
Těm GDPR povinnosti skutečně ukládá. Těm běžným – mikropodnikům a malým podnikům s méně než 
250 zaměstnanci – vskutku velmi málo nových. Jiná situace je samozřejmě u orgánů veřejné správy, které mají 
k dispozici mnoho osobních údajů, na kterých jsou postaveny důkladně propojené informační systémy napříč 
celou republikou.  

Není účelem článku specifikovat všechny povinnosti z GDPR plynoucí. Účelem je zdůraznit, že ochrana osob-
ních údajů tu byla již mnohem dříve. Na první problémy v souvislosti s šířící se globalizací reagovala evropská 
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právní úprava vydáním směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/EU, o ochraně fyzických osob v souvis-
losti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.  

Tato směrnice vyvolala u nás novou právní úpravu, kterou byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních úda-
jů, ve znění pozdějších předpisů. Nyní se připravuje jeho novela. Nečekejte něco převratně nového. Nebo 
spíše – vůbec na ni nečekejte. GDPR je na území České republiky přímo účinné. Není nadřazené našemu 
právu. Aplikuje se jen přednostně, jak se říká v právní terminologii. Začtete-li se do jeho úvodu, zjistíte, že je 
velmi obecné (based-performance). Nikde nevyčtete, že musíte být schopní na dálku „odpálit“ Váš zcizený 
notebook, že jediným právním titulem ke zpracování osobních údajů je souhlas a tento musí být výslovný. 
Vnímejte ho skutečně jako ochranářské. Možná po jeho účinnosti budeme sami více přemýšlet nad tím, jestli 
skutečně každý musí vědět, že já, Andrea Kovářová, momentálně večeřím v restauraci s celou svojí rodinou 
a můj dům je tedy prázdný. Račte tedy do něj, zloději, vstoupit… 

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě 

 Z minulosti  
 

 

 

 

  



8 

Co na konec řádku nepatří? 
Při automatickém lámání řádků může dojít k nežádoucímu rozdělení některých spojení, která mají být napsá-
na na tomtéž řádku, například titulu a jména, titulu a příjmení, zkratky jména a příjmení, dne a měsíce, nesla-
bičné předložky a následujícího výrazu, čísla a značky, zkratky dvou nebo více slov apod.  

Slabičné předložky na/do/ke/ve/… a spojky a/i se mohou na koncích řádků vyskytovat (vyvarujeme se jich 
ve významných dokumentech, jakými jsou životopisy, diplomové práce, marketingové materiály, letáky, …). 
Nedopustíme také rozdělení některých slov na koncích řádků – např. kni | hovna (viz obrázek). 

 

Do spojení dvou slov, která nemají být rozdělena, je nutné – v případě jejich rozdělení na konci řádku – vlo-
žit pevnou mezeru. Není však nutné systémově vkládat pevnou mezeru během psaní do všech spojení. 

PŘÍKLAD – UKÁZKY SPOJENÍ, KTERÁ NESMÍ BÝT ODDĚLENA 

Ing. Čáp, M. Nová, s Vámi, z Plzně, 10 cm, § 9, 1 300 000 obyvatel, s. r. o., č. j., č. or., 3. září 

Oddělit na konci řádku smíme příjmení od vypsaného jména, letopočet od měsíce, slabičnou předložku. 

PŘÍKLAD – UKÁZKY SPOJENÍ, KTERÁ LZE ODDĚLIT 

Ing. Martin | Čáp, Michaela | Nová, od | Vás, čj. | 123, č. or. | 1258, 3. září | 2018 

Oddělí-li textový procesor na konci řádku dvě slova, která nesmí být oddělena, nebudeme situaci nikdy řešit 
pomocí odmezerovávání (desítkami mezer) ani pomocí Shift+Enter, ale vždy pomocí jedné pevné mezery. 

Textový procesor dokáže při psaní vícemístných čísel (s oddělenými skupinami číslic) a u neslabičných předlo-
žek v, k, s, z vkládat pevné mezery, a proto se nestává, že by se některá z těchto předložek ocitla osamocená 
na konci řádku.  

Pevný spojovník se použije tehdy, nemá-li dojít na konci řádku k automatickému zalomení uvnitř slovního spo-
jení: 

PŘÍKLAD – UKÁZKY SPOJENÍ, KTERÁ NESMÍ BÝT ODDĚLENA 

Frýdek-Místek, Praha-Krč, obor kuchař-číšník, žluto-zelený 

Radim Martynek, lektor semináře Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy 
v písemném styku  
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  Vyhodnocení soutěže  
 

V prosincovém Nevšedníku jsme Vás vyzvali k opravě chyb v níže uvedeném dopise. Odpovědí přišla celá řada a rovnou 
3 čtenářky dosáhly stejného maximálního počtu nalezených relevantních chyb: 

 Jana Chmatilová, Královéhradecký kraj 

 Helena Šlesingerová, Jihomoravský kraj 

 Marie Bocková, město Třinec 

Gratulujeme! 

Napověděli jsme, že smlouvu vyhotovil zaměstnanec Středočeského kraje, což má to vliv na pořadí podpisů, ale v tom 
jste se nenechali zmást. Ten, kdo smlouvu vyhotovuje, je podepsán vpravo a dává tím najevo „kolego, jsi pro mě důleži-
tý obchodní partner – dávám ti přednost – budeš vlevo“. 

Seznam chyb: 

 Tečky na podpis se dělají žáčkům v 1. třídě základní školy, aby věděli, kam se mají podepsat. Dospělým lidem se 
tečky pro podpis nedělají. 

 Tečky pro razítečka, by věděla, kam se mají otisknout, jsou totální úúúlet… 

 Razítka patří vždy nad podpis – kulatá na střed. Pokud otiskujeme razítka dvě, pak vedle sebe uprostřed texto-
vého sloupce. 

 Slovo „razítko“ se neuvádí. Každý pozná, že to je razítko. 

 Formát data: U tak důležitého dokumentu, jakým je veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné finanční pod-
pory, je vhodnější použít alfanumerický formát (20. září 2017). Dopisování data rukou je diletantské. Není pro-
blém zvednout telefon a zeptat se: „Pane starosto, kdy tu smlouvu podepíšeme?“ 

 Ve spojení V Praze 5. října 2017 se slovo „dne“ neuvádí. Každý pozná, že se jedná o den. 

 Originál smlouvy je k dispozici smluvním stranám. Na úřední desku se dává pouze stejnopis bez podpisů (zákon 
o archivnictví a spisové službě, zákon o registru smluv). 

 Slova příjemce/poskytovatel se samostatně neuvádí. Z hlavičky smlouvy plyne, že starosta je zástupcem příjem-
ce a radní je zástupcem poskytovatele. 

 Platí zde bloková úprava, tj. zarovnání přepisů jmen, příjmení a funkcí k levé svislici. 

 Jména, příjmení a funkce se nezvýrazňují tučně. 

 Hrubka ve slově „obec“. 

 Ve spojení zákona č. 128/2000 Sb. chybí za Sb. čárka. Vhodné je doplnit i název zákona. 

 Použitý font, zvolené řádkování, chybějící čárky, přebývající tečky, … 
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Správný zápis by vypadal takto: 

 
V Černých Voděradech 5. října 2017 V Praze 20. září 2017 

 

 (nepovinné razítka vedle sebe) 

 

(podpis) (podpis) 
Luboš Znamenáček RNDr. Ivo Šanc, CSc. 
starosta (nebo: za příjemce) radní pro oblast životního prostředí (nebo: za poskytovatele) 

 

Tykání, vykání a mykání v písemném styku 
V obchodní a úřední korespondenci (píšeme-li jménem úřadu nebo společnosti) vždy mykáme, tj. používáme 
1. osobu čísla množného – žádáme Vás, obracíme se na Vás, srdečně zdravíme, … O mykání se více dozvíte 
v části Stylistika v každodenní praxi naší publikace nebo na semináři Písemná komunikace v praxi – asertivita 
a empatie v dopisech.  

Jak říká Ladislav Špaček: „Tykání navrhuje vždy společensky významnější osoba. Mezi osobami stejného pohlaví 
je to ta výrazně starší (u rozdílu do deseti let prioritu nehledejme, je to jedno). Mezi dospělým mužem 
a dospělou ženou tykání navrhuje žena. Nehledejme komplikace při věkovém rozdílu, ani 30 let rozdílu nezna-
mená, že přednost získá muž. Ale pozor, na pracovišti jej navrhuje jedině šéf. Ani starší podřízený nebo podří-
zená nemohou přijít za šéfem a navrhnout mu tykání; o tom, koho si pustí blíž k tělu, si může rozhodnout jedině 
nadřízený, ne jeho podřízení.“ 

Není vhodné nabízet tykání e-mailem. Nejenže chybí projev vůle viditelný očima, chybí stisk ruky a vůbec zde 
vnímáme absenci toho okamžiku, kdy se osoba společensky významnější rozhodla nabídnout nám něco, co 
zpět již vzít nemůže.  

Zároveň však platí, že osoba společensky méně významná by nabídku tykání (i učiněnou písemně) neměla od-
mítnout. Existují situace – a možná si na jednu či dvě ve svém životě vzpomenete – kdy s ohledem na úctu 
k člověku jste nedokázali tykání přijmout, ač jste souhlasili, aby Vám dotyčný tykal, ale netušili jste, jak to říci 
slovy. 

Během prvního setkání s rodiči mé přítelkyně (potenciálními tchány) mě maminka neustále oslovovala titulem (pane 
inženýre). Když to řekla potřetí, usmál jsem se: „Budu rád, budete-li mne oslovovat jménem.“ Jenže ona to pochopila 
jako nabídku tykání a říká: „Tak fajn, budem si tykat – já jsem Simona,“ a napřáhla pravici přes mátový čaj. 

A co teď? Ruka, kterou se neodmítá, ve vzduchu, nabídka vyřčena, a přesto Vám to nejde přes ústa. Řekl jsem jen: 
„Velmi si vážím Vaší nabídky, ale s ohledem na úctu, kterou chovám k Vaší báječné dceři a k Vám, dovolte, že zůstanu 
u vykání. Budu však rád, pokud Vy mně budete tykat.“ 

Je také vhodné, aby dva tykající si kolegové zachovali dekorum v oficiálním obchodním styku a vykali si. Co 
kdyby takový e-mail skončil u klienta, který by se dočetl o velmi nevšedních způsobech, jakými se kolegové 
v dané společnosti oslovují. 

Zaznamenal jsem na internetu zajímavý článek, o který se nemohu nepodělit, neb problematika tykání a vyká-
ní je tématem, o kterém bychom si mohli povídat hodiny. Ctěnému čtenáři tak nabízím velmi zajímavý pohled. 
Článek s názvem Tykejme si. Povinně naleznete na www.novinky.cz/zena/styl/465175-tykejme-si-povinne.html.  

Radim Martynek, lektor semináře Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy 
v písemném styku  

http://www.novinky.cz/zena/styl/465175-tykejme-si-povinne.html
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Co na sebe – a nikdy ne do sebe – při jednání na soudě 
Nedávno jsem opětovně zhlédla film Lid vs. Larry Flynt (režie Miloš Forman) zachycující svérázného vydavatele 
časopisu Hustler několikrát v soudní síni v roli obžalovaného. Čtenář, který film viděl, si možná vybaví scény, 
kdy Flint při jednání u soudu má jednou tričko s nápisem FUCK THIS COURT a podruhé má americkou vlajku 
omotanou kolem beder a v ní plenky. Sděluje soudci, že pokud s ním budou zacházet jako s dítětem, bude se 
jako dítě chovat. V této souvislosti diváka může napadnout několik otázek. Existuje dress code pro jednání 
u soudu? Může soud uložit pokutu pro nevhodné oblečení účastníku řízení? Jaké oblečení je pro stání 
u soudu nejvhodnější? Pokud Vás, milý čtenáři, odpovědi na tyto a další otázky zajímají, čtěte dál.  

 

Obrázek z filmu Lid versus Larry Flint 

Dress code účastníků řízení pro jednání na soudě jako psané pravidlo neexistuje. Nepsané pravidlo však ano. 
Základní nepsané pravidlo je ČSDS, tedy čistě, slušně, decentně a střízlivě. Nemusí se přímo jednat o oblek. 
Dámy rovněž nemusí žádat o odročení jednání z důvodu, že jim švadlena nestihla ušít kostým včas. Tady si 
dovolím malou vsuvku. Vyzkoušeli jste si někdy, jak s Vámi jednají na úřadě, když přijdete slušně oblečení a jak 
s Vámi jednají, když přijdete v pasteveckém obleku á la džíny a strakaté košili? Zkuste to. Vsadím se, že 
v prvním případě máte větší šanci zažít vstřícný úsměv úředníka doprovázený otázkou: „Co si přejete?“ Ve 
druhém případě s vysokou pravděpodobností úředník procedí mezi zuby: „Co to bude?“ No, a soudce je taky 
jenom člověk (byť litera zákona ho/ji zavazuje k nestrannosti).  

Náš zevnějšek je to první, co udeří do očí, když vstoupíme do jednací síně. A připusťme si, že první špatný 
dojem může napáchat spousty zbytečné škody. Už jsem zmínila, že písemné pravidlo o oblékání účastníků ří-
zení v našem právním řádu nenajdeme. Snad jen před vstupem do jednací síně může náš zrak přitáhnout 
JEDNACÍ ŘÁD visící na zdi, který Vás mimo jiné poučí o tom, že: „Při vstupu do jednací síně a během celého 
pobytu v ní musí být pokrývka hlavy sejmuta. Z této povinnosti platí výjimka jen pro příslušníky ozbrojených 
sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě a dále pro ženy v případech, kde to pravidla společenského 
chování připouští…“ Nicméně litera zákona zavazuje účastníka řízení k důstojnému jednání. Jinými slovy pokud 
soudce shledá oblečení účastníka řízení za nedůstojné, může mu uložit pokutu.  

Bojem proti nevhodnému oblékání na soudě se proslavil jeden nejmenovaný soudce působící u Okresního 
soudu v Rychnově nad Kněžnou. Když tomuto soudci do soudní síně napochodovali dva mladiství, kdy jeden 
měl na tričku dva souložící klokany a druhý souložící veverky, udělil jim pokutu 6.000 Kč a lhůtu k převléknutí 
30 minut. Soudce si nevhodné oblečení fotografuje, aby měl důkaz, za co jim pokutu udělil.  

Na internetu jedna žena radí druhé, která se chystá na jednání k soudu a při pohledu do vlastního šatníku pl-
ného triček, mikin a riflí sebekriticky uznává, že je třeba hledat jinde. Soudy protřelá kolegyně do diskuze jí 
radí: „Nikdo to neřeší, pokud nejsi advokát. Jdi, v čem jsi zvyklá. Je zbytečné cpát se do sukně, když běžně no-
síš kalhoty.“ Tak této rádkyni nelze dát zapravdu. Na tomto místě si dovolím krátkou poznámku o dress code 
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pro advokáty či advokátní koncipienty, neboť ten existuje v písemné podobě a je poměrně čerstvého data. 
Česká advokátní komora zavedla do etického kodexu znění, které zavazuje advokáta užívat oděv, který od-
povídá povaze poskytovaných právních služeb a nesnižuje důstojnost advokátního stavu. Při jednání před 
soudem se tím myslí oděv společenský bez detailnější specifikace. Jinak je tomu například na Slovensku, kde 
tamní advokátní komora je poněkud přísnější, protože hovoří o tom, že za vhodný oděv mužů se považuje ob-
lek, košile, kravata, motýlek, společenská obuv a u žen kostým. Toto je důležitá informace nejen pro účetního 
advokáta, ale i pro účastníky řízení. Pokud totiž Váš advokát přijde na jednání v kraťasech a košili s krátkým 
rukávem, neváhejte ho poslat se převléci. Vystupuje totiž nejen za sebe, ale i za Vás. Ať chceme nebo nechce-
me, rozhodování soudce ovlivňuje řada faktorů a advokát v šortkách může obrátit hněv soudce proti jeho kli-
entovi.  

Jaké oblečení je pro jednání u soudu pro účastníky řízení vhodné? V obecné rovině přidám k ČSDS (čistě, sluš-
ně, decentně a střízlivě) ještě jednu poznámku. Někteří advokáti doporučují svým klientům běžné oblečení. 
Dovoluji si zde vyslovit obavu, že pod adjektivem „běžné“ si dnes mohou účastníci řízení představit i tričko 
a rifle. Připusťme si, že úroveň oblékání se v naší zemi a celkově všude ve světě snižuje. A pokud se mnou čte-
náři nesouhlasíte, pusťte si film z první republiky a věnujte pozornost vycházkovému oděvu rodinky procháze-
jící se v parku po nedělním obědě. Oblek a kostým není tedy nezbytně nutný. Pánům lze doporučit dobře 
vyžehlené kalhoty, košili, kravatou nic nezkazíte, svetr a dámám kalhoty či sukni, halenku a svetr. Vyvarujte 
se výrazným barvám, hlubokým výstřihům, krátkým sukním a nápisům na tričku. Pokud však opravdu chce-
te udělat první dobrý dojem, doporučuji pánům oblek s kravatou a vyleštěné boty s tkaničkami. Dámám 
doporučuji kalhotový nebo sukňový kostým decentních barev. ČSDS je pravidlo použitelné i pro doplňky.  

Nejen pro dámy, které před jednáním u soudu neopomenou navštívit salón krásy, a pány, kteří zamíří ke ka-
deřníkovi, je nutno dodat, že zrak není jediný smysl, který má v soudní síni prostor. Na své si zde přijde i nos 
zúčastněných osob. Kdo máte již zkušenosti se soudy, dáte mi jistě za pravdu, že jednací síně jsou místem se 
zavřenými okny, kde se větrá jen v krátkých přestávkách mezi jednáními. Cílem je zabránit pronikání hluku 
z ulice, který by mohl zatížit už tak mnohdy komplikovanou komunikaci mezi účastníky řízení. Proto dámy, 
které jsou zvyklé podtrhnout svůj šarm štědrou dávkou parfému, vězte, že tady se vyplatí šetřit. Bystrému čte-
náři jistě neuniklo, že jsme se dosud věnovali otázce co na sebe. Nyní se můžeme krátce zastavit u otázky, co 
nikdy ne do sebe před jednáním na soudě.  

Jsou potraviny, které vyvolávají v našem těle bouřlivé reakce, a ty by mohly odvádět pozornost při jednání 
nežádoucím směrem. Tak například hrachová polévka, utopenec s cibulí, tvarůžková pomazánka, topinky 
s česnekem, … Soudní jednání jsou náporem na nervovou soustavu většiny účastníků. Způsob vypořádání se 
s tím je individuální. Hluboký nádech a výdech, aby výdech byl dvakrát delší než nádech, lze doporučit, někdy 
však tento recept ne nervovou soustavu v turbulencích nemusí stačit. Dovolím si upozornit, že elixír odvahy 
v podobě několika panáků či uklidňujících medikamentů není bez nebezpečí. Po spolknutí antidepresiv může 
být účastníku všechno jedno, dokonce i jak dopadne jeho spor. Po alkoholu může účastník řízení vybrebtat 
i to, co měl v plánu v zájmu své věci si nechat pro sebe. Dokáži si však představit i horší varianty.  

Závěrem bych shrnula, že totiž oko a nos si v soudní síni přichází na své a vyplatí se to nepodcenit, i když uši 
jsou samozřejmě nejdůležitější. Představte si žalobkyni ve vypůjčeném kostýmku vonící decentním francouz-
ským parfémem. Tato žena splňující nepsané pravidlo ČSDS pronese v soudní síni: „Když byl můj chlap vožra-
lej, seřval mě, že se kurvim a pak mě zmlátil.“ Soudkyně by pravděpodobně nadiktovala do protokolu: „Když 
byl můj manžel pod vlivem alkoholu, obvinil mne z mimomanželských poměrů a nerozpakoval se použít 
násilí.“ První dobrý dojem by se však rozpustil jako sněhová koule na plotýnce. Jako druhý extrém by nám 
mohl posloužit otec žádající o svěření dítěte do své péče, který přijde do soudní síně v montérkách, flanelové 
košili, pracovních botách a na předloktí má výrazně vytetováno: „Jsem anarchista.“ Obávám se, že jeho šance 
na vítězství v soudní při by byly značně oslabeny, i kdyby mluvil jako pan Špaček. 

Marcela Fryštenská, lektorka ekonomické analýzy civilního práva  
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Sabrage – elegantní, ale nebezpečná metoda otevření sektu 

Už jste slyšeli o výrazu sabrage? Jedná se o velmi efektní metodu odseknutí hrdla láhve sektu, perlivého vína 
či třeba pravého šampaňského. Sekání může provádět nejen zručný someliér či přímo vinař, ale třeba i laik 
a milovník těchto lahodných perlivých moků. Na svých degustacích většinou zařazuji sekání až jako poslední 
vzorek, většinou se totiž najde nejeden dobrovolník, který posilněn notnou dávkou zdegustovaného vína, od-
hodlaně hrdlo láhve usekne. Klidně i na víc pokusů. Důležité je, aby se všichni bavili, nikdo nepřišel ke zdravot-
ní újmě a – nedejbože – aby se rozlila celá láhev sektu na podlahu. Ochranné sluneční brýle a rukavice v tomto 
případě plní roli nejen roli bezpečnostní, ale také vytváří velmi úsměvné fotogenické situace, které se hodí do 
sbírky nejednomu nadšenci instagramového života.  

Chcete se pochlubit před kamarády nebo udělat dojem na dámskou či pánskou společnost? Ano, sabrage není 
jen mužskou doménou a sekat mohou i ženy. První zmínka o sekání byla ovšem záležitostí udatných mužů. 
Pochází z dob napoleonských válek, kdy francouzští důstojníci při oslavách vítězných tažení odsekávali šavlemi 
potřísněnými krví nepřátel pravé šampaňské. Abych se ale vrátil k tématu a odpověděl na otázku, důležité je 
láhev pořádně podchladit, sklo je potom křehčí a půjde lépe useknout. Pro začátek doporučuji láhev umístit 
klidně na hodinu až dvě do mrazáku, ovšem pozor, abyste potom místo sektu nepopíjeli ledovou tříšť.  

A čím se dá vlastně sekat? Osobně používám nejradši tureckou šavli, která už má za sebou minimálně tísícovku 
úspěšných kousků. Člověk nikdy neví, kdy a kde bude potřeba něco odseknout, a proto patří šavle společně 
s degustačním plivátkem do povinné výbavy mého someliérského auta. Ovšem pozor při policejních kontro-
lách na hranicích, ono cestovat v době imigrantů s tureckou šavlí v kufru je trochu adrenalinovaná záležitost. 
Mezi další oblíbené předměty k sekání jsem úspěšně zařadil na hokejové svatbě například brusli, puk či hokej-
ku. Předmět totiž nemusí být ostrý jak se na první pohled zdá, úspěch spočívá v tom, že se doličný nástroj za-
sekne o výběžek hrdla láhve a díky podchlazení a tlaku v láhvi se hrdlo utrhne.  

No a co bych doporučil pro již zmiňované ženy? Každá jste určitě zažila situaci, kdy Vám při večerním žehlení 
u oblíbeného televizního pořadu řádně vyprahlo v ústech. No a to je ideální situace, kdy je vhodné žehličku 
přeměnit na someliérskou pomůcku a nachlazenou láhev růžového sektu bravurně odseknout. Pro opravdové 
profesionály je nejvyšším levelem sekání pomocí iPhonu. Ideálně, pokud Vám ho půjčí na firemním teambuil-
dingu Váš „oblíbený“ nadřízený. Doporučuji obzvláště pro milovníky sektů a šampaňských s chuťovými tóny po 
nakouslých jablíčkách!! 

Martin Vajčner, someliér, majitel vinařství NAVAJN, realizátor vinařské turistiky po úřadech 

 
Video ze sabráže k dispozici na https://youtu.be/Ck0McvcTZuI  

https://youtu.be/Ck0McvcTZuI
https://youtu.be/Ck0McvcTZuI
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 Nový seminář v nabídce  
 

Člen zastupitelstva ÚSC a jeho odměňování 

Ptáte se, jak pracuje zastupitel? Dvacetčtyři hodin denně a sedm dní v týdnu? Kde se vůbec vzala územní samospráva 
reprezentována zastupiteli? Je samosprávná moc odvozená od státu nebo stát odvozuje svoji moc od ní?  
Mnoho těchto otázek a jim podobných si zodpovíme na semináři. Zařadíme územní samosprávu do systému veřejné 
správy, vysvětlíme si, jak vzniká mandát zastupitele, jaký je rozdíl mezi výkonem funkce a funkčním obdobím a jaký má 
tento rozdíl důsledky. Přes tuto teorii přejdeme k ryze praktickým institutům jako je výpočet odměny, nárok na odměnu 
při skončení funkčního období dle právní úpravy účinné do 31.12.2017 nebo odchodné dle právní úpravy účinné od 
01.01.2018 a mnohé další.  
Cílem semináře je poskytnout komplexní pohled na osobu zastupitele. Zahrnuje nejen rovinu teoretickou z pohledu 
práva, ale i praktické výpočty, návody a doporučená usnesení. Obsah semináře je obohacen související judikaturou čes-
kých soudů. Osnova: 

1 Kde se vzala veřejná správa? 
1.1 Soukromá správa vs. veřejná správa 
1.2 Zařazení územní samosprávy v systému veřejné správy 
1.3 Ústavněprávní východiska 
1.4 Co se přihodilo na přelomu roku 2017 a 2018? 

2 Postavení zastupitele 
2.1 Vznik mandátu 
2.2 Srovnání s pracovněprávním či obdobným vztahem 
2.3 Kým zastupitel je a kým není 

3 Uvolněný a neuvolněný zastupitel, odlišnosti 
3.1 v postavení 
3.2 v odměňování 
3.3 v ostatních nárocích 

4 Neuvolněný zastupitel komplexně 
5 Uvolněný zastupitel komplexně 

5.1 Stanovení odměny 
5.2 Dovolená 
5.3 Odměna při skončení výkonu funkce vs. odchodné 
5.4 Ostatní nároky 

Seminář realizujeme jako uzavřený v sídlech organizací pro skupinu: 

 do 25 účastníků za cenu 23.800 Kč vč. DPH 

 do 50 účastníků za cenu 28.800 Kč vč. DPH 

 

 

Fotka krádeže poškodila zloděje! Ústavní soud pokutu schválil 
Ústavní soud v září 2017 smetl ze stolu stížnost firmy prodávající elektrokola. Společnost před šesti lety na 
svém facebooku zveřejnila fotku zloděje, který odnesl z obchodu kolo. Později za to firma dostala pokutu od 
Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). 

Pětitisícovou pokutu společnost ekolo.cz od začátku považovala za absurdní a nechtěla ji platit. Nyní ovšem 
trojčlenný senát Ústavního soudu poslal jasný vzkaz: osobní práva zloděje jsou víc než právo na jeho rychlé 
vypátrání. A pokutu potvrdil. 

„Ústavní soud se domnívá, že v případě zachycení zloděje vašeho majetku legálně provozovanou nahrávací 
technikou ve vašem vlastním objektu potřebujete k publikování takového záznamu souhlas subjektu údajů – 
tedy onoho zloděje,“ kroutí hlavou jednatel společnosti Jakub Ditrich. 

Soudci také uvedli, že když vaše kamera zachytí zloděje, záznam máte předat buď policii, nebo ho můžete 
později použít u soudu jako důkaz. To ovšem samozřejmě jen v případě, že se policistům povede pachatele 
vypátrat. 
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„Právo zloděje na osobnostní ochranu převažuje i tehdy, kdy je zachycen při páchání trestného činu. Pokud 
jsme tedy na firemním profilu na facebooku publikovali fotografii muže, který na záznamu odcizil elektrokolo 
v ceně 50 tisíc, a označili jej za zloděje – což vedlo k nalezení kola i k jeho dopadení – porušili jsme v testu pro-
porcionality jeho osobnostní práva,“ nechápe Ditrich. 

Ten spíše čekal poděkování za pomoc s pátráním – místo toho přišla zmíněná pětitisícová pokuta a správní 
poplatky. Zloděj kola je navíc podle Ditricha recidivista a z vězení vyšel díky Klausově amnestii už po třech mě-
sících. 

„Nechci vědět, jaké byly v tomto – v jádru velmi triviálním 
sporu o nesmyslné pokutě – celkové výdaje Úřadu 
(ÚOOÚ) na externí právníky a náklady Ministerstva spra-
vedlnosti na čtyři soudní řízení a stohy zbytečně popsa-
ného papíru. A že by orgány veřejné moci něco zmohly, 
kdybychom si zloděje nenašli sami, o tom lze úspěšně 
polemizovat,“ uzavírá Ditrich. 

Celé rozhodnutí Ústavního soudu si můžete přečíst na 
www.akademie-vzdelavani.cz/download/ekolo.pdf. 
 

15 věcí,  
za které nemá smysl se omlouvat 
Často se omlouváme čistě jen pro pocit, co by si o nás 
druzí lidé mohli pomyslet, nebo proto, že jejich city nad-
řazujeme svým vlastním potřebám. V životě ovšem vzniká 
množství situací, kdy omluvy nutné nejsou. 

Povíme si teď o 15 případech, kdy není třeba se omlouvat, 
i když jste si nejprve mysleli něco jiného. 

1. Stop omluvám za lásku 
Radujte se z toho, že umíte mít rádi. Na světě je spousta lidí, kteří se milovat někoho prostě bojí. Není důleži-
té, koho jste si zamilovali, ani to, zda Vaše city jsou opětovány. Skutečnost, že jste schopni lásky – to je to, co 
je důležité. 

2. Konec omluv za slovo „ne“ 
Vědomí vlastních mezí je symptomem sebeúcty. Pokud víte, že nemůžete odvést plných sto procent výkonu 
a řeknete proto „ne“, nemusíte se za to nikdy omlouvat. Umění říci „ne“ je znakem dobrého vedoucího. 

3. Neomlouvejte se za vlastní sny 
Váš život patří pouze Vám a prožijete-li ho s pocitem lítosti, bude to jen důsledek Vaší volby. Nikdy se neo-
mlouvejte, že jdete za svým snem, protože právě Váš sen je tím, co Vás dělá takovým, jakým jste. Člověk svůj 
život skutečně naplní právě tehdy, když své sny mění ve skutečnost. Jinak prožije život v prázdném snění. 

4. Skoncujte s omluvami za čas vyhrazený pro sebe 
Harmonický, šťastný a úspěšný život můžeme vést pouze tehdy, umíme-li si vyhradit čas také pro sebe. Neza-
pomínejte na své potřeby a na svá přání. Určitý čas musíme věnovat tomu, co dělá radost právě nám. 

5. Neomlouvejme za to, co je pro Vás důležité 
Nikdy se neciťte provinile za to, co je pro Vás důležité. Snažte se vždycky řídit svým žebříčkem hodnot. Je-li pro 
Vás něco prioritou, znamená to, že je to důležité. Lidé, kteří skutečně stojí o to, aby Vám v životě byli nablízku, 
Vaši volbu přijmou. 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/ekolo.pdf
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6. Dost omluv za ukonče-
ní škodlivých vztahů 
Nemá smysl omlouvat se 
za to, že opouštíte něko-
ho, kdo Vám způsobil bo-
lest. Pochopení, že ne-
zdravý vztah jen ubírá 
energii a táhne nás dolů, 
je prvním krokem k úspě-
chu. Važte si sami sebe, 
vyhledávejte společnost 
lidí, kteří vám pomáhají se 
zlepšovat a jít vpřed. 

7. Přestaňte s omluvami 
za vlastní nedokonalost 
Nedokonalost je to, co nás 
dělá krásnými a jedineč-
nými. Je to něco, co musíme přijmout jako součást sebe sama. Nikdy se neomlouvejte za vlastnosti, které Vás 
dělají nedokonale dokonalými. 

8. Žádné omluvy za naše vlastní hodnoty  
Nikdy se neomlouvejte za to, co pro Vás představuje hodnotu,  za svoje morální standardy,  náboženskou pří-
slušnost nebo duchovní směřování. Vůdcové se nikdy neomlouvají za to, v co věří. 

9. Stopku omluvám za to, že neznáte odpověď 
Učte se po celý život a nikdy nezestárnete. Nikdy nelitujte setkání s někým, od koho se můžete něčemu naučit. 
Být schopen přiznat, že něco neznám, je znakem síly a skromnosti. 

10. Konec s omluvami za vysoká očekávání 
Neomlouvejte se druhým za to, že od nich očekáváte totéž co od sebe. Mít vysoké nároky znamená pouze to, 
že nám na jiných záleží natolik, že od nich očekáváme to nejlepší. 

11. Zanechte omluv za to, že o sebe pečujete 
Nikdy se neomlouvejte za péči o sebe sama. Jestliže si kupujeme něco opravdu kvalitního, zvyšujeme svou 
sebeúctu. Šťastní a úspěšní lidé znají své potřeby i důležitost jejich uspokojení. 

12. Konec omluvám za jiné 
Každý sám je odpovědný za své chování a jednání. Neomlouvejme se tedy za jiné, i když máme pocit, že by 
s námi mohli být spojováni. 

13. Neomlouvejte se za svůj způsob projevu 
Nikdy se neomlouvejte za to, že neznáte například kroky nějakého tance nebo že snad špatně tančíte a jste 
mimo rytmus. Prostě tančete po svém! Radost z tance stojí za trochu rozpaků. 

14. Konec omluv za odkládanou odpověď 
Úspěšný člověk chápe, že pořadí priorit nutně ovlivňuje rychlost odpovědí na dopisy, maily nebo telefonní 
hovory. Nikdy neomlouvejte samozřejmý fakt, že ze všeho nejdříve odpovídáte na to nejdůležitější. 

15. Nikdy se neomlouvejte za pravdu 
Silní lidé mluví pravdu. Nikdy se za svoji sílu neomlouvejte. I když je pravda nepříjemná, je čestnost mnohem 
důležitější než dočasná bolest, kterou snad může způsobit. Buďte poctiví sami k sobě a nedělejte si hlavu s tím, 
co si o Vás mohou jiní pomyslet. Přehnané pocity viny a omluvy s nimi spojené jenom srážejí sebeúctu. 
Omlouvejte se pouze tehdy, když se skutečně dopustíte chyby. 

Zdroj: www.pronaladu.cz/15-veci-za-ktere-nema-smysl-se-omlouvat/   

http://www.pronaladu.cz/15-veci-za-ktere-nema-smysl-se-omlouvat/
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 Poradna Ladislava Špačka  
 

Otázka: Do naší malé firmy nastoupila nová nadřízená. Má zjistit, zda lze zefektivnit výrobu. Cizí žena. Při příchodu na 
pracoviště nepozdraví. Měli bychom ji pozdravit tedy první, z pozice podřízených. I když já osobně ji pozdravím a do očí 
hledím. Jsem navyklá s úsměvem či pokynutím hlavy prostě zdravit v rámci firmy každého. Zkusila jsem to další den 
znovu. Ani neodpoví, jen kouká. Teď už mám chuť se na to vykašlat. Je tohle možný postoj třeba jako psychologický 
tah? Abychom měli respekt? Nechápu to, a proto si ráda přečtu Váš pohled ze strany etikety. 

 

 
Odpověď: Je neslušné nepozdravit, je neslušné neodpovědět na pozdrav, tím bychom mohli začít. Všichni podřízení 
jsou povinni zdravit své nadřízené, neboť oni jsou společensky významnější. Proto je správné, že svoji novou nadřízenou 
zdravíte jako první. Jestliže Vám neodpoví na pozdrav, dopouští se hrubé neslušnosti, odpovědět na pozdrav musí. Jestli 
uvažujete, že byste ji přestala zdravit, stanete se nezdvořačkou Vy, to byste neměla. Vy ji zdravte dál, znamená to, že 
jste slušná žena. Jestli Vám dotyčná neodpovídá na pozdrav, je nevychovaná ona, ale Vy se chováte správně. Kolem Vás 
nebudou v životě jen slušní lidé, ale jde o Vás, Vy si zachovejte vždy slušné chování bez ohledu na to, co dělají ostatní. 
Zdravte ji dál, tak zřetelně a nahlas, aby si toho všimla, i kdyby nechtěla, časem jí to dojde. K etiketě se vychovává pří-
kladem, ne snížením našeho chování na úroveň těch neslušných. 

 

 
ETIKETA U STOLU ANEB STOLOVÁNÍ  
S LADISLAVEM ŠPAČKEM 

To je 3hodinový program vhodný jako odměna pro zaměstnance, bě-
hem kterého se při 5chodové večeři naučí účastníci všem pravidlům 
společenského stolování (zasedací pořádek, večeře s klientem, chování 
na banketu i v restauraci, zásady společenského stolování – prostírání 
stolu, ubrousek, držení příboru, překládací příbor, sklenice, jak zachá-
zíme s pečivem, degustace a dekantace vína, jak jíst běžná i exotická 
jídla atd.). 

DEGUSTAČNÍ MENU ASISTOVANÉ VEČEŘE 
Welcome drink CODA Sekt 
Degustace tří druhů předkrmů z buffetového stolu 
Grilované tygří krevety s petrželovým máslem a hráškovými lusky 
Ryzlink vlašský, pozdní sběr, Volařík, 2010 
Tagliatelle s parmazánovou omáčkou a restovanými hříbky 
Vepřová panenka připravená metodou Sous Vide s vařeným brambo-
rem a přírodní šťávou  
Cabernet Sauvignon, pozdní sběr, Moravíno Valtice, 2010 
Vanilková Panna Cotta s malinovou omáčkou 
Carmes de Rieussec Sauternes, Francie 2008 
Káva 

Informace k semináři Etiketa u stolu… v termínu 27.03.2018 najdete na 
stránce www.akademie-vzdelavani.cz/download/vecere.pdf.  

 

 
Otázka: Ráda bych se svěřila s problémem pozdravu na pohřbu či smuteční hostině. Pozdrav „dobrý den“ mi připadá 
nevhodný, vzhledem k tomu, že jsme se sešli při této smutné události. Již několikrát jsem to řešila (sama se sebou) 
a nevyřešila. Myslím si, že v této situaci nejsem jediná, co neví „jak na to“.  

 

 
Odpověď: Nad skutečným obsahem pozdravů se už dnes nezamýšlíme, jeho původní smysl se za ta staletí setřel. 
Pozdrav se za ta staletí, co je užíván, stal formulí, u které nezáleží na tom, co říkáme, ale jen na tom, že ji vyslovujeme 
(slovenské „servus“ znamená původně otrok). Proto i na pohřbu se zdravíme běžným pozdravem, zdravíme tak i lidi, 
které nemáme rádi, „dobrou chuť“ si říkáme i v hospodách, kde nám jídlo moc nechutná, je to už jen klišé. Je tomu tak 
ve všech jazycích. Navíc, ani mne nenapadá, čím pozdrav „dobrý den“ v místě smutku nahradit, leda tak „zdravím vás“. 

 

 

  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/vecere.pdf
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Nejvtipnější jmenovky ze seminářů  
Na našich seminářích si účastníci sami nadepisují jmenovky podle toho, jak si přejí být oslovováni. Kromě tra-
dičních křestních jmen můžeme někdy vídat velmi vydařené přezdívky: 
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Výroční zpráva Ministerstva vnitra ČR 
Jsme jediná vzdělávací instituce v ČR, která zveřejňuje hodnocení 
seminářů jeho účastníky. Na www.akademie-vzdelavani.cz/recenze 
naleznete 4 800 recenzí úředníků napříč ČR.  

V poslední době jsme dosáhli i dalšího prvenství. Podle výroční 
zprávy MV ČR máme nejvyšší průměrný počet proškolených úřed-
níků za rok 2016. Předstihnuli jsme tak řadu zaběhlých společností 
(přesně 205 akreditovaných firem). 

Název vzdělávací instituce 

Průměrný počet absolventů 
na 1 akreditovaný vzdělávací program 

(2016) 

Ing. Radim Martynek 559 

RENTEL, a.s. 227 

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. 209 

Národní síť Zdravých měst České republiky 202 

Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o. 114 

NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o. 83 

Vzdělávací centrum Morava, s.r.o. 68 

Agentura IPSUM s.r.o. 61 

PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 53 

Vzdělávací agentura ČR, s.r.o. 48 

Institut  Bernarda Bolzana v.o.s. 24 

AQE advisors, a.s. 20 

TSM, spol. s r.o. 18 

Aliaves & Co., a.s. 13 

Svaz měst a obcí České republiky 13 

Dr. Ing. Jiří Staněk 11 

EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení, s.r.o. 10 

Ing. Simona Sedláčková (Profesim) 9 

Vzdělávací centrum ČR, s.r.o. 7 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 7 

Everesta, s.r.o. 7 

M.C.TRITON, spol. s r.o. 1 

Aperta, s.r.o. 0 

EDUPOL, v.o.s. 0 

MEK - IN, s.r.o. 0 

Petr Otáhal, a. s. 0 

Zdroj: Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v ČR za rok 2016 (MV ČR) 

Děkujeme svým klientům za přízeň i za snahu dopřát svým zaměstnancům semináře kvalitní nejen po strán-
ce odborné, ale také metodické. 

Radim Martynek 

  

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 01/2018 
vyšel 20.03.2018. Tvůrčí tým řídí: Ing. Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter 
zasíláme našim klientům, nejvýznamnějším osobnostem, úřadům, podnikům a firmám ČR. Nevšedník si 
můžete stáhnout v Galerii informací z www.akademie-vzdelavani.cz. Dotazy, připomínky a články můžete 
zasílat na info@akademie-vzdelavani.cz. Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci. Redakce nenese odpověd-
nost za obsah příspěvků ani kvalitu fotografií zaslaných dopisovateli. 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/recenze
http://www.akademie-vzdelavani.cz/recenze/
mailto:radim@martynek.cz?subject=K%20Nevšedníku
file:///C:/Users/Radim/Documents/!!Akademie%20vzdělávání,%20s.%20r.%20o/Nevšedník/www.akademie-vzdelavani.cz
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz?subject=K%20Nevšedníku
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Efektivní doručování písemností do zahraničí  
aneb hybridní pošta snadno, rychle a levně 
Efektivita dnes není pouze parametrem k úspěchu soukromých podniků, ale i důležitým aspektem pro správné 
fungování veřejné správy. A boj je to nerovný. 

Veřejná správa má s tlakem na vyšší efektivitu oproti firmám jednu zásadní nevýhodu – není totiž firmou. 
A nelze ji tak ani řídit. Pravidla efektivity nemůže v mnoha případech aplikovat plošně, ale jen jako dílčí řešení 
jednoho úkonu.  

Pořídit, zaevidovat a poslat 
Příkladem může být právě ono zpracování a doručování písemností například v rámci přestupků. Pořízení zá-
znamu, zaevidování do spisové služby a vygenerování výzvy je většinou plně zautomatizováno. Kámen úrazu 
nastává až při doručování. 

Jestliže úřad doručuje fyzické osobě, tak málokdy má to štěstí, aby právě ona měla datovou schránku. Díky 
tomu se řetězec efektivity trhá a musí se vypravit papírový dopis. 

Hybridní řešení pošty 
Před lety přišla ale Česká pošta s řešením. Jednalo se o systém tzv. hybridní pošty, který řeší fyzickou práci 
s dopisy za úřady. Úřad dokument odešle elektronicky a ten je následně zpracován na vzdálených automatic-
kých linkách.  

S používáním služeb hybridní pošty úřadům odpadají náklady na fyzickou práci s dopisem. Co v tomto pří-
padě zůstává, je však vysoká cena samotného dopisu. Při doručování pošty cizincům to platí dvojnásob, a to 
doslova. 

Optimalizovaná optimalizace 
Pokud už přejdete na hybridní poštu a budete chtít posílat zásilky i do zahraničí, zaplatíte za dopis dvakrát. 
V ceně zahraničního poštovného je započítáno jak poštovné pro Českou poštu, tak i pro poštu zahraniční. Jed-
na „úřední zásilka“ Vás tak přijde na téměř 110 Kč. Řešení může být jednoduché. Dopis podat přímo poště 
zahraniční a navíc hybridně. 

Hybridní pošta do zahraničí levněji 
Podání dopisu do zahraničí umožňuje projekt Chytrápošta.cz, který pomocí jednoduché logiky podává dopisy 
tam, kde je jejich podání nejlevnější. Projekt funguje na stejném principu jako služba Hybridní pošta od České 
pošty s tím rozdílem, že na zásilkách do zahraničí šetří odesílateli desítky procent z ceny. A úsporu umí vygene-
rovat i na zásilkách po ČR. 

Projekt byl implementován na v Břeclavi, kde obstarává agendu posílání výzev v rámci dopravních přestupků.  

 

Zásadním aspektem efektivity není pouze čas, ale i peněžní náklad, za který danou jednotku práce dokážeme 
vygenerovat. A i když úřady nemají příležitosti velkých změn, stále mohou objevovat změny malé a nenáročné. 

Více informací o hybridní poště získáte na www.chytraposta.cz nebo telefonicky na 720 023 038 (Jos. Polčiak). 

http://www.chytraposta.cz/

