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čas ztrácet čas“ bylo sice nejméně čteným – za to nejoceňovanějším.
A tak – pokud Vám uniklo – doporučuji, abyste si ho stáhli ze stránky
www.akademie-vzdelavani.cz/galerie-informaci/nevsednik.html.
Na jednom ze seminářů učíme, z koho se nepos*at a na koho se
vys*at, protože nervy máme kolikrát jen jedny… Přeji Vám, abyste
potkávali co nejméně lidí, kteří Vám budou pít krev!
Radim Martynek
lektor, kreativec, marketér, inovátor, spisovatel, personalista, vyhazovač, zásobovač, uklízeč, žehlitel košil a přestupků, jedním slovem:
šéf Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.
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Nová doba covidová
Nechávám na každém ze čtenářů, aby zhodnotil, zda covidová krize
byla opravdovou krizí nebo jen uměle vyvolanou zkouškou, co vše si
lidé nechají líbit.
V úterý 10.03. jsme v Olomouci pořádali pro cca 300 účastníků seminář etikety s Ladislavem Špačkem. Jakmile v 09:00 začal svou
přednášku, v 09:05 byl vyhlášen zákaz pořádání akcí nad 100 lidí :)
Tak tak to vyšlo…

Výběr referencí
z nedávných školení
Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy
Městský úřad Týn nad Vltavou
Městský úřad Týnec nad Sázavou
Městský úřad Mikulov
Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech
Městský úřad Kunovice
Městský úřad Uherský Ostroh
Městský úřad Staré Město
Městský úřad Hluk
Zvyšování psychické odolnosti
úředníků ÚSC

Nová doba covidová nebyla problémem, ale příležitostí. Spousta lidí
hledala řešení, jak fungovat dál – ať už šlo o home office, výuku žáků
prostřednictvím videa, více času tráveného s rodinou, … Co nám
krize vzala, všichni víme. Ale zamysleli jste se, co nám dala?

Městský úřad Klášterec nad Ohří
Další témata realizována v 2. Q
Novinky v lidské sexualitě
na přelomu 3. tisíciletí
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Ptáte se…
V médiích se pořád mluví o smrtnosti… Nepletou si to
s úmrtností? S díky za vysvětlení Lenka A.
Zvídavá Lenko, jde o dva různé pojmy. Úmrtnost (mortalita) je podíl počtu zemřelých na celkové populaci, kdežto
smrtnost (letalita) se týká podílu zemřelých ze skupiny
zasažené určitým jevem.
K 20.06.2020 je v ČR celkem 10 406 nakažených nemocí
covid-19 a 335 zemřelých v souvislosti s touto nemocí.
Smrtnost se vypočítá jako podíl 335 : 10 406 = 3,220 %.
Úmrtnost se vypočte jako podíl zemřelých k celkové
populaci ČR, tj. 335 : 10 693 939 = 0,003 %.
„Zatímco úmrtnost je vztažena k celkové populaci,
smrtnost pouze k vybrané podmnožině. Např. úmrtnost
při srážce chodce s rychlovlakem je velmi nízká, neboť k ní
dochází velmi zřídka, ale smrtnost se blíží 100 %, neboť
tuto srážku téměř žádný chodec nepřežije.“1
Naši právníci nás nutí, abychom ve smlouvách podtrhávali čísla, např.: „Dodavatel se zavazuje implementovat
předmět smlouvy do 14 dnů ode dne podpisu… za cenu 280.000 Kč bez DPH.“ Je jejich požadavek oprávněný?
Na doplňující dotaz nám tazatelka odpověděla, že právníci svůj požadavek nezdůvodnili a ani jej nepodložili
zákonem, směrnicí, normou… Podtrhávání jako jeden ze způsobů zvýrazňování bylo z ČSN 01 6910 vyňato již
v roce 2014. Software pro úpravu textů disponuje celou škálou formátování počínaje změnou fontu, jeho velikosti, řezu, barvy, zarovnání, … Podtrhávání bylo typické pro staré mechanické stroje. Pamětníci si vzpomenou, jak jsme museli přesunout válec pod první písmeno podtrhávaného slova, posunout jej o půl řádku nahoru, spojovníkem slovo podtrhnout a válec vrátit o půl řádku dolů. První schopnější editor – T602 – již měl podtrhávání ve standardu.
S výjimkou hypertextových odkazů již nic v dokumentech podtrhávat nebudeme stejně, jako nebudeme nic
prokládat (ukázka dnes již archaického prokládání: R O Z H O D N U T Í).
Vážený pane konzultante, dostali jsme se s přáteli do diskuze nad otázkou, jak oslovovat člověka s dvěma rovnocennými tituly. Zde konkrétně Ing. Mgr. Jan Novák. Můj osobní názor na to je, že bych se tomu snažil vyhnout tím, že bych ho oslovoval funkcí, ale nebylo-li by zbytí, jakou cestou jít? Pavel Ř.
Báječný pane tajemníku, pyramida oslovování říká, že při oslovení začínáme vždy funkcí – je totiž nejvzácnější
– pak pokračujeme na akademický titul a až v třetí rovině volíme oslovení příjmením.
Tajemníka úřadu nemohu nikdy oslovit „pane inženýre“, neb inženýrů má na úřadě spoustu, ale on jediný je
tajemníkem. V rámci každé společenské skupiny je tedy funkce nejvzácnější, a proto ji pro oslovení volíme.
Pokud funkci Honzy Nováka neznáte nebo ji nechcete použít, vyberte si libovolný ze dvou rovnocenných titulů.
Pokud by nositel některý z nich preferoval víc (např. by mu byl emočně bližší kvůli vystudovanému oboru), pak
by své přání vyjádřil slovy „oslovujte mě titulem magistr, prosím“.
Funkci vynecháme tehdy, pokud by pro oslovení nebyla zajímavá. Pokud je asistentka starosty zároveň nositelkou titulu Ing., pak rozhodně dáme přednost oslovení „paní inženýrko“ před „paní asistentko“.
Radim Martynek, účastník připomínkového řízení k normě ČSN 01 6910 z roku 2007 a 2014, autor revize normy ČSN 01 6910 z roku 2012, autor odborné publikace Písemná komunikace v praxi
1

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Smrtnost
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Devětkrát o jednání nadřízených,
kvůli kterému odcházejí nejlepší zaměstnanci2
Je to zvláštní, ale mnozí vedoucí pracovníci si často stěžují, že jim odcházejí nejlepší zaměstnanci. Pokud tomu
tak je, mají všechny důvody bít na poplach, protože pro žádnou společnost není nic horšího než ztráta cenných
lidí.
Můžeme tento problém svádět na co chceme, faktem však zůstává jedna věc: lidé neodcházejí, protože jsou
nespokojeni s prací. Odcházejí, když se jim nezamlouvají jejich nadřízení.
Vyhnout se tomuto problému se dá, pokud na něj pohlédneme jinýma očima a vynaložíme nevelké úsilí. Ze
všeho nejdřív bude dobré uvědomit si, jaké chování nadřízeného dráždí dobrého zaměstnance nejvíc.
1. Neúměrné zatížení: Je základní příčinou emocionálního vyhoření. Pracujete-li s nejlepšími odborníky, pak
pokušení „dostat“ z nich maximum je veliké. Jenomže tohle vaše úsilí uvádí lidi ve zmatek. Mají pocit, že jsou
trestáni za kvalitní práci. Kromě toho přetížení snižuje produktivitu. Poslední výzkumy Stanfordské university
ukázaly, že má-li pracovní týden více než 50 hodin, efektivita jde prudce dolů. Je-li to více než 55 hodin, efektivita se blíží nule.
Pokud nezbytně potřebujete zatížit talentované zaměstnance větším objemem práce, musíte zlepšit jejich
postavení. Pokud to neuděláte, práce je brzy začne tížit a nakonec vám odejdou. Přebytečné zatížení je možno
kompenzovat zvýšením platu, povýšením nebo změnou pozice. Opravdu nemá smysl se domnívat, že nadaní
lidé budou pracovat více než všichni ostatní. Spíše si velmi rychle najdou místo, kde budou oceňováni po zásluze.
2. Absence uznání a odměn: Na první pohled se může zdát, že uznalé poplácání po rameni nic neznamená,
zejména pak pro nejlepšího zaměstnance s vysokou vnitřní motivací. To je však mylný dojem. Pochvalu mají
rádi všichni, včetně těch, kdo jsou práci oddáni. Vedoucí pracovníci by měli s podřízenými komunikovat mnohem častěji. Měli by hledat způsoby, jak je povzbudit a odměnit za úspěchy (např. jim dát prémii nebo vyzvednout jejich práci před ostatními). Pamatujte, že u talentovaných zaměstnanců to musíte dělat dost často.
3. Nedostatek lidského přístupu: Více než polovina zaměstnanců ze svých míst odchází proto, že nemají žádný
bližší vztah s nadřízenými. Dobrý šéf dokáže udržovat rovnováhu mezi profesionalismem a lidským přístupem.
Úspěchy svých zaměstnanců oslavuje spolu s nimi, snaží se pomoci tomu, kdo má nějaké těžkosti, a zároveň
umí lidi přimět k práci na hranici možností, vyžaduje-li to potřeba firmy. Komu je tohle umění cizí, stěžuje si na
vysokou fluktuaci. Lidé pro vás těžko budou pracovat, nepocítí-li vaši emocionální účast a upřímnou péči o své
blaho.
4. Neplnění závazků: Vyslovením slibu můžete zaměstnance potěšit nebo vyprovokovat jeho zklamání a odchod. Když slib splníte, v jeho
očích povyrostete a potvrzujete jeho důvěru ve vás. To je
nesmírně důležité. Odmítáteli splnit slíbené, vnímá to jako
podraz urážející jeho city.
Pokud nadřízený neplní své
sliby, budou dříve nebo později zaměstnanci následovat
jeho příklad.
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Zdroj: www.pronaladu.cz/devetkrat-o-jednani-nadrizenych-kvuli-kteremu-odchazeji-nejlepsi-zamestnanci/
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5. Přijetí a postup nevhodných zaměstnanců: Dobří a pracovití zaměstnanci chtějí mít vedle sebe kolegy stejně svědomité. Pokud však nadřízení nedbají o pečlivý výběr nových zaměstnanců, demotivují ty, kdo už ve
společnosti pracují. Postup nevhodných lidí pak vždycky vede k žalostným důsledkům. Člověk, který tvrdě
a dobře pracoval, je samozřejmě dotčen a začíná si pro svůj talent a schopnosti hledat lepší uplatnění.
6. Bránění pokusům jít za svým snem: Talentované lidi jejich práce vždycky silně strhává. Spojují s ní naděje
a sny, o které tvrdě usilují. Pomáhá jim to mít v práci výsledky a zároveň mít z práce potěšení. Mnozí šéfové
však své podřízené omezují. Mají obavu, že lidé, kteří pracují s opravdovým zápalem budou pracovat hůře,
pokud je jejich zápal celé ovládne. To nemá absolutně žádné opodstatnění. Výzkumy prokázaly, že euforie
vyvolaná realizací snu zvyšuje produktivitu práce pětkrát.
7. Absence rozvoje: Když se jich zeptáte na lhostejnost k podřízeným, začnou mnozí šéfové v hledání výmluvy
operovat termíny jako „důvěra“, „samostatná práce“ a „delegování pravomocí“. To všechno jsou naprosté
nesmysly. Nadřízený pracovník má řídit bez ohledu na to, jak talentované podřízené má. Musí neustále naslouchat a dávat najevo svůj názor.
Proces řízení nikdy nekončí. Pracuje-li pod vaším vedením talentovaný zaměstnanec, musíte naprosto nezbytně vytýčit plán jeho rozvoje. Nejlepší odborníci vždycky spoléhají na zpětnou vazbu a vy ji musíte poskytovat.
Pokud to neděláte, začne se zaměstnanec záhy otravovat a ve svém úsilí povolí.
8. Odpor kladený tvůrčímu přístupu: Nadaný zaměstnanec vždycky usiluje o zlepšení toho, s čím přichází do
styku. Pokud mu to z obav před novinkami neumožníte, začne svou práci rychle nesnášet. Pokusy bránit tvůrčímu přístupu jsou škodlivé pro všechny, včetně nadřízených.
9. Absence náročných a zajímavých úkolů: Ti nejlepší vedoucí pracovníci postaví své podřízené občas před
úkol, který se na první pohled zdá nesplnitelný. Odmítnou nějaký triviální návrh a místo něj se snaží lidi donutit
opustit vyježděné koleje a hledat lepší řešení. Vynakládají přitom maximum úsilí, aby jim pomohli dosáhnout
úspěchu. Jsou-li nadaní nebo chytří lidé nuceni zabývat se triviální nebo nudnou prací, začínají hledat jinou,
v níž by uplatnili své schopnosti.
Závěr: Chcete-li si udržet hodnotné zaměstnance, budete muset svůj vztah k nim přehodnotit. Nezapomeňte,
že talent lidem dává neomezené možnosti volby. Jednejte tak, aby si vybrali právě vás.

Vtipy
„Chtěl bych bít takový jako ty…“
„Máš tam hrubku.“
„Ne, nemám.“
Nemám rád lidi, kteří se povyšují, hrají si na inteligenty, hovoří o Smetanovi a přitom neviděli ani jeden jeho obraz.
Cikánské přísloví: „Pes, který štěká, je nedovařený.“
Korejská moudrost: „Kdo chce psa jíst, hůlky si vždycky najde.“
Eskymácká moudrost: „Nikdy nejez žlutý sníh!“
Francouz si stěžuje: „V poslední době u nás zdražily kurvy!“
Čech: „U nás ty kurvy zdražily všechno!“
Lidstvo odjakživa zajímají dvě zásadní otázky: 1. Kdo vymyslel práci? 2. Proč ho ostatní nezabili?
A základní životní otázka: „Existuje život po svatbě?“
Tipy na letošní dovolenou: Costa del Kuchyňa – Los Předsíňos – Santa Ložnica – Puerto del Balkón – Rio de Kouelneiro
Děvčata, naučte se základy gramatiky.
Když napíšete svému princi, že toužíte po přepichu, může to být mylně pochopeno.
Říká se „kdo orá pole mé – šetří pluh můj“.
Jenže pak ti běhají doma úplně cizí brambory.
5

Formát peněžních částek – část I.
Peněžní částky píšeme dnes a denně, ale ne vždy správně. Vyberte si z pěti variant ty formáty, které v praxi
používáte – správných může být více variant:

a) Kč 500,--

b) Kč 500,–

c) 500 Kč

d) 500,00 Kč

e) 500,-- Kč

Jak na peníze, to se dozvíte v druhé části článku na konci Nevšedníku.

Ne, tohle auto není pro Vás… aneb šaty dělaj člověka…
Pamatujete si na scénu z Pretty Woman, jak se Julia
Roberts pokoušela nakoupit na Rodeo Drive? Tak
tuhle zkušenost mám z autosalonu Volkswagen.
Před lety jsem si vybíral svůj první vůz – toužil jsem
po modelu Volkswagen Passat. Přišel jsem do brněnského autosalonu v džínách a tričku, kochal se passatem a prodejce se mě hned ujal. Přišel ke mně na
20 cm, z pusy mu táhl příšerný ústní sprej a říká:
„Ne ne, tohle auto není pro Vás…“ a zavedl mě k VW
Polo. Oponoval jsem, že chci passata – naléhal, že to
není auto vhodné pro mě. Naštvaný jsem odešel
a koupil si passata u konkurence. Po dvou letech jsem
s ním jel na servisní prohlídku do servisu prvního autosalonu a v mezičase, kdy mu čistili klimatizaci, jsem
si prohlížel nový Passat CC. Stejný prodavač – jiný rok.
Stejný já – jen v obleku. Z pusy mu smrděl stejný ústní
sprej jako před dvěma lety, ale tentokráte se choval
úplně jinak: „Vidím, že máte skvělý vkus. Co takhle
zkušební jízdu?“ Napadlo mě: „Kdybys tak tušil…“

Hledá se parťák jednatele
Tento příspěvek není určený typickým čtenářům našeho Nevšedníku – ti už svou práci mají – ale třeba máte kolem sebe někoho
velmi nevšedního, kdo hledá uplatnění.
Málokdo stíhá mé vražedné tempo a šílenou kreativitu, proto hledám opravdu nevšedního člověka, kterého baví obchod
a chce si užívat práci jako parťák jednatele
a parťák mých klientů.
Smyslem mé práce jsou nadšení klienti,
kterým ukazuji, jak se z lidí a ze života nepodělat, jak hledat radost v maličkostech
a jak si užívat i takovou práci, která je nebaví. Otevírám jim obzory a ukazuji nové
úhly pohledu především vzděláváním, ale
také myšlenkami předávanými mezi řádky.
Pokud máte kolem sebe někoho, kdo nehledá jen obyčejnou práci, baví ho komunikace s lidmi, umí zdolávat
výzvy, pak mu předejte odkaz na informační leták: www.akademie-vzdelavani.cz/download/spoluprace.pdf.
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Poradna Ladislava Špačka
Otázka: Dcera se vdala a já jsem zeťovi (samozřejmě spolu s manželem)
nabídla tykání, připili jsme si na to a představili jsme se jmény – Věra,
Karel. Zeť nám tedy začal tykat. Jenže… do dnešního dne (a to je několik
let) jsem od něj neslyšela své jméno, tedy oslovení. Ptala jsem se manžela, jestli ho zeť někdy oslovil jménem, tráví totiž spolu delší čas, ale prý ne.
Snažila jsem se zeťovi během doby naznačit, že mi to vadí, ale odezva
žádná. Ptala jsem se dcery, neví-li, proč s tím má zeť problém, prý o žádném problému neví. Zkusila jsem postupovat stejně, tedy ho neoslovovat,
ale to se mi příčí, odmítám místo jména říkat „hele“ nebo něco jiného. Ani
po jemném upozornění se nic nezměnilo. Cítím to jako urážku, nebo pohrdání, prostě jako bych byla něco mezi nebem a zemí.
Odpověď: Udělali jste to správně, příbuzní v nejbližší rodině si tykají, proto nabídka tykání zeti je namístě. Z jeho strany v tom vidím spíš ostych
než aroganci, nedokáže si představit, že by Vám měl říkat Věro, Karle, cítí
k Vám respekt (nevím, o kolik jste starší, ale i to hraje svoji roli) a my
v Čechách jsme hodně „vykací“, nejsme zvyklí si tykat běžně, jako je tomu
jinde ve světě, proto to nemá zažito. Nejdřív to zkuste vyjednat přes dceru, to je nejpřirozenější cesta. Ta by mu měla vysvětlit, že Vás to trápí,
nerozumíte jeho ostychu a chcete, aby Vaše vztahy k němu byly stejné
jako vztahy k dceři, je to plnoprávný člen nejbližší rodiny. Jestli to nezabere, musíte do toho jít sama, ale jen mezi čtyřma očima, je to dost citlivý
problém.
Otázka: Som bývalá učiteľka a už dlhšie mám jeden problém. Ak po rokoch stretnem bývalého žiaka, už dospelého človeka, často na významnej pozícii, no aj úplne bežného, je slušné mu vykať alebo môžem mu tykať?
Odpověď: Stejný problém prožívám taky, jsem bývalý učitel a potkávám své žáky v dospělém věku a významném postavení. Správné je vykání. Už to není třináctiletý kluk, je to inženýr, ředitel gymnázia, diplomat, a přestože jsem starší,
snažím se jim vykat. Někdy mě opraví, a prosí mě, abych jim tykal, pak to rád přijmu.
Otázka: Máme v kanceláři novou kolegyni, která se velice hlučně stravuje – mlaskání, žvýkání, kousání i pití (lokání) je
neuvěřitelně hlasité a my si nevíme rady, co v této situaci dělat, zda vůbec lze tuto situaci slušně a bez konfliktu vyřešit.
Jiný kolega je silnější postavy, potí se a nemá problém chodit v jednom tričku 3 dny do práce. Známe se od dětství, ale
přesto mám zábrany mu to říci.
Odpověď: Asi tajně doufáte, že bych k Vám mohl tajně přiletět a vyřešit to. Ale nemohu, takže to bude na Vás, nikdo
jiný to za Vás neudělá. A jestli jim to neřeknete, tak se tak budou chovat pořád, oni netuší, že je něco špatně, jsou
takhle vychovaní, vyrostli patrně v prostředí, které jim to neřeklo, a neměli ani dobrý vzor v rodině, který by je vedl
k ohleduplnosti vůči ostatním. Přecvičovat je v dospělém věku je obtížné, nebudou to chápat, nevnímají své chyby. Jestli nepřekonáte své zábrany, já Vás chápu, ale jiné cesty není, tak se nikdy nedozvědí, že Vám to vadí. Proto byste se o to
mohli pokusit. Musí to být ale „intimní“ příležitost, na kávě s kolegyní nebo na pivku s kolegou, ne před ostatními. Musí
to udělat nějaký jejich dobrý kamarád, ne šéf. Mohl by říct: Víš, všiml jsem si, že ostatním lidem kolem tebe vadí..., už si
o tom dokonce povídají mezi sebou a mně je to líto, nerad bych, aby se o tobě šířily takové věci. Musíš si na to dávat
pozor. Když jíš, běž raději do kuchyňky, nebo si dávej pozor, aby to nebylo tak slyšet... Měl bys používat deodorant
a měnit si tričko každý den, doma o dovolené to je jedno, ale v práci si toho lidi všímají...
Otázka: Jsem-li v baru a nějaký muž mi po číšníkovi pošle panáka, jak se mám zachovat, když mi ten člověk je nesympatický a já o seznámení nestojím? A jak v případě, kdy mi je sice sympatický, ale ani tak o seznámení nestojím?
Odpověď: V obou případech byste měla poděkovat tím, že se otočíte k člověku, kterého Vám číšník ukáže, pozvednete
skleničku pití, které Vám poslal, a na dálku mu připijete. Pak se můžete otočit zpátky a více si ho nevšímat. To je pro
muže signál, že víc si dovolit nemůže. Budete-li mít zájem o seznámení, můžete se během večera na něho několikrát
podívat, usmát se a dát mu najevo, že se může přiblížit a oslovit Vás. To ovšem předpokládá přítomnost gentlemanů,
kteří tuto symboliku budou chápat.
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10 slov, která nejspíš píšete/říkáte špatně3
1.
2.
3.
4.
5.

Přihlašte – správný tvar je přihlaste (bez háčku nad s)
Spontální – žádné „l“, ale dvě „n“: spontánní
Tchýně – správně se píše krátce: tchyně
Kórd – správný výraz pro obzvlášť je kór
Protěžovat – někoho/něco upřednostňovat na úkor někoho/něčeho jiného je protežovat (z latinského
protegere – ochraňovat); protěžovat budeme tašku těžkým nákupem
6. By jste – byste bude úplně stačit; a pak třeba také koupal ses místo jsi se
7. Datumy – množné číslo od slova datum je slovo data; i když podle Ústavu pro jazyk český je korektní
v některých případech použít i nespisovné tvary (datumy, datumů, …), abychom snadno poznali, že se
jedná o určení času: V této tabulce máme veškerá data včetně datumů pořízení fotografií.
8. Hold – pokud ho někomu nevzdáváme (neprojevujeme mu úctu), ale myslíme, že „už to tak je“, píšeme
na konci t – holt
9. Respektivě – bohatě stačí bez háčku: respektive
10. Perzekuovat – stačí vyměnit u za v a už to je dobře: perzekuce → perzekvovat, exekuce → exekvovat
Poznámka redaktora k číslu 7: Pisatelé o chlup šikovnější než zaměstnanci některých ústavů použijí tvar dat
a v nouzi si poradí přívlastkem: V této tabulce máme veškerá data včetně kalendářních dat pořízení fotografií.

Vtipy
Tak dlouho se chodí s rouškou, až se šňůrka utrhne. – S rouškou nejdál dojdeš. – Vlk se nažral a rouška zůstala celá. –
Každý je své roušky strůjcem. – Host do domu, roušku na hubu. – Rouška kvapná, málo platná. – Nechval roušky před
večerem. – Kde se rouška vaří, tam se dobře daří. – Co na roušce, to na jazyku. – Kouká, jako by mu ulítly roušky. –
Kolik roušek máš, tolikrát jsi člověkem. – Škoda každé roušky, která padne vedle. – Bez roušky do obchodu nelez. –
Pozdě roušku honiti. – Rouška: půl zdraví. – Kartáček, fajfka a rouška se nepůjčuje! – Lepší jedna rouška než deset
doktorů. – Tomu nevěřím ani roušku mezi očima.

E-learning zdarma
Po 15 letech vzdělávání veřejné správy a samosprávy jsem se rozhodl převést odborný akreditovaný seminář
Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy v písemném styku do video podoby
a poskytnout jej celé ČR zdarma. Proč?
I přes varování, které jsem nesčetněkrát zaslal vedení řady vzdělávacích společností nabízejících seminář úpravy dokumentů podle ČSN 01 6910, tyto i nadále školí úředníky obcí a měst pomocí nezkušených lektorů, kteří
neznají legislativní souvislosti a svými tvrzeními poškozují úřady a účastníky uvádějí v omyl. Města tak často
vyhazují peníze oknem výměnou za polopravdy a nepravdy.
Bezplatný e-learning Vám zpřístupníme nejpozději v září.
Jezte, pijte, flámujte, …, studujte a sdílejte. Videa jsou bezplatná a volně šiřitelná. Pokud po jejich zhlédnutí
zatoužíte po osvědčení se započtením 2 dní do průběžného vzdělávání, za 666 Kč na osobu Vám poskytneme
placený přístup k e-learningovému portálu, na kterém je tento seminář akreditovaný a kde si můžete udělat
závěrečný test a získat osvědčení. Hromadné objednávky směřujte na radim@martynek.cz (IČ 73276758).
A ještě jedna věc: Oproti uzavřenému semináři, který už 15 let školíme přímo v sídlech úřadů, jsou videa méně
akční. Chybí v nich totiž publikum. Na seminářích se v každé skupině nachází alespoň jeden Hujer, který
všechno ví, jeden Plha, který pokládá otázku tři sekundy po tom, co byla zodpovězena někomu jinému, a jeden
Rebel, který se dopouští sympatického vyrušování, bezvadného připomínkování, příkladného podsouvání námitek, příjemného doplňování lektorova výkladu a vytrvalé snahy o dekoncentraci lektora, čímž rozesmívá
lektora i ostatní účastníky, aniž by narušil odbornou stránku vzdělávacího programu.

3

Zdroj: petrstohwasser.jabezec.cz/cestina/10-slov-ktera-pisete-rikate-spatne.html
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Nejvtipnější jmenovky ze seminářů
Na našich seminářích si účastníci sami nadepisují jmenovky podle toho, jak si přejí být oslovováni. Kromě tradičních křestních jmen můžeme někdy vídat velmi vydařené přezdívky:
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Formát peněžních částek – část II.
Varianty a) a b) platily do roku 2002 a dnes se již nepoužívají. Varianta c) je správná tehdy, pokud se
v dokumentu u žádné jiné peněžní částky nevyskytují desetinná místa. Pokud se jednou jedinkrát vyskytnou
v textu haléře, budeme používat v celém dokumentu formát podle písmene d). Zápis e) je neplatný.

a) Kč 500,--

b) Kč 500,–

c) 500 Kč

d) 500,00 Kč

e) 500,-- Kč

Peněžní částky členíme po trojicích číslic nikoli mezerou – jak tvrdí ČSN 01 6910 z roku 2014 – ale tečkou coby
bezpečnostním prvkem. Označení měny se provede jednou z variant:
1. před částkou v rozsahu:
•

kód měny (CZK, EUR, PLN, …) + bezpečnostní prvek (obvykle desetinná místa nebo pokračující
text), např. CZK 100,00, EUR 200, PLN 300, zaplaťte USD 400 do 10 dnů, …

2. za částkou v rozsahu:
•
•
•

značka měny: 100 Kč, 200 Zł, …
znak měny: 100 €, 200 $, …
slovní označení měny: 100 korun, 200 dolarů, 300 zlotých, 400 eur, …

Není-li k dispozici značka pro příslušnou měnu, lze vypsat název měny slovy.
PLN 4.000 = 4.000 Zł = 4.000 polských zlotých

EUR 3.000 = 3.000 € = 3.000 eur

Zcela nevhodné je použití zkratek tis./mil. Kč v textu. Využijeme je však pod nadpisem tabulky nebo sloupce
v tabulce. Nesprávné je také používání několika desetinných čárek.
Objednatel je povinen zaplatit 123 tis. Kč.

Ceny: rohlík 1,50,--, veka 15,90,--

Objednatel je povinen zaplatit 123.000 Kč.

Ceny: rohlík 1,50 Kč, veka 15,90 Kč

Z bezpečnostních důvodů mnohdy vypisujeme částku také slovy: začínáme velkým písmenem, částku píšeme
dohromady bez mezer, označení měny s mezerami.
Zaplaťte 150.000,50 Kč (slovy: Jednostopadesáttisíc korun českých 50/100).

Pravidlo uvedené v normě je oproštěné od logiky a zvyklostí, když navrhuje, aby se částky psaly s mezerami
nejen v číselném pojetí, ale také ve slovním vyjádření. Pozor také na chybné tvrzení v ČSN 01 6910 z roku
2014 s faktickou chybou: „Vypisuje-li se peněžní částka slovy, každé slovo se píše zvlášť. Jen ve výjimečných
případech, např. na složenkách, je dovoleno psát všechna slova … dohromady, značka měny se píše vždy zvlášť.“
Jednak za částku slovy nenáleží značka měny (Kč), ale vypsání názvu měny slovy (korun českých), a jednak se
peněžní částka uvádí slovy právě z bezpečnostních důvodů, aby nebylo pochyb o její výši. V takovém případě
je vždy nutné částku slovy psát dohromady (bez mezer), s počátečním písmenem velkým a označením měny
odděleným mezerami (např. Jedenmiliontřistatisíc korun českých). Do spektra takových písemností nepatří
pouze složenky, ale všechny dokumenty, v nichž částku uvádíme slovy právě z důvodu jednoznačnosti: kupní
smlouvy, rozhodnutí, faktury, směnky, …
Norma není v této tematice relevantním zdrojem – v potaz je nutno vzít i další zdroje a bezpečnostní prvek.
Peněžní částky slovy v písemnostech neformálního či nevýznamného charakteru se píší s mezerami.
Ztratil sto dvacet sedm korun.

Zbylo mu sotva pět stovek mozkových závitů.

Radim Martynek, účastník připomínkového řízení k normě ČSN 01 6910 z roku 2007 a 2014, autor revize normy ČSN 01 6910 z roku 2012, autor odborné publikace Písemná komunikace v praxi
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Vtip
Chuck Norris chytil koronavirus. Virus teď musí do 14denní karantény. *** Divadla kvůli koronaviru odvolala premiéry… Nemohla by i vláda? *** To je poprvé v historii, kdy je originál z Číny a kopie z Milána. *** To jsem zvědavý, jestli
i nadále bude Česká pošta tvrdit, že nikdo nebyl doma. *** Karanténa – den dvanáctý: V Brně kdosi nacpal do babyboxu 8letá dvojčata. Bohužel si pamatují, kde bydlí. *** Jaký je rozdíl mezi Wu Chanem a Las Vegas? Co se stane ve
Vegas, zůstane ve Vegas. *** Chuck Norris chytil koronavirus. Bylo mu ho líto, tak ho zase pustil. *** Včera jsem byl
díky zavřené hospodě doma a povídal si s manželkou. Docela fajn ženská s dobrými názory. *** Bláznivé to časy. Dřív
jsem kašlem skrýval prdění. Dnes prděním skrývám kašel. *** Tři sta tisíc lidí se nakazilo koronavirem a celej svět chce
hned nosit roušky. Ale čtyřicet milionů lidí má HIV a nikdo nechce nosit kondom. *** Světovým vítězem soutěže Masterchef se stala Ming Li z čínské provincie Wu-Chan. Uvařila tak výbornou polévku z netopýra, že o ní už třetí měsíc
mluví celý svět. *** Přijde starý pán v 08:30 do obchodu a říká: „Jedny cigarety, prosím.“ Prodavačka: „A 65 Vám už
bylo?“ *** Vůbec jsem se dnes doma v karanténě nenudila. Jen by mě zajímalo, proč je v rýži z Penny jen 2 854 zrníček a z Lidlu 3 084? *** Jednou budu vyprávět vnoučatům, jak jsme v době 3D a 5G šili doma roušky z kapesníků. ***
Prosba České psychiatrické společnosti: „Přátelé. To, že v karanténě mluvíte se svými zvířátky, rostlinami nebo vybavením domácnosti je NORMÁLNÍ. Kvůli tomu volat nemusíte. Odbornou pomoc vyhledejte, až když Vám začnou odpovídat. Děkujeme. Vaši přetížení psychiatři.“ *** Psi mají radost. Jejich páníček je s nimi 24 hodin denně – 7 dní v týdnu. Kočky začínají přemýšlet o sebevraždě.

Tip na dárek
Pokud potkáváte kretény a idioty, přijde vhod Dobrofen, velmi silné antikokoticum. Člověk se smyslem pro
humor se většinou válí smíchy po čerstvě vyluxovaném koberci, kdežto hlupáka Dobrofen naštve.

Zlocyn je účinné kokoticum, které je vhodné pro příliš hodné lidi, kteří by se pro jiné rozdali, aniž by v první
řadě mysleli sami na sebe. Obě léčiva k zakoupení na www.lek-dobrofen.cz.
Vytrácí se ve Vašem vztahu vášeň? Toužíte oživit tajemný faktor X, díky
kterému jste se dali kdysi dohromady? Chcete poznat a vyzkoušet některý
z dalších čtyřiceti devíti odstínů romantických praktik a okořenit svůj sexuální život? Nebo se toužíte jen odreagovat během dovolené? Mrkněte na
román českého autora na www.roman-on.cz.
A pokud nechcete utrácet 299 Kč za inspirativní erotický román, můžete se
inspirovat alespoň články na mém blogu: radim.martynek.cz/?cat=1.

12

Čeština je úžasná
Pozor! Posílám poštou poetický příběh. PRÁSK! Příroda poslala populaci pořádný políček: Pandemii!
Prťavá praštěná potvůrka poletuje prostředím, plíživě plošně postupuje po povrchu planety…
Pichlavá potvora pekelně prudí populaci, proniká přes pusu, pak průduškami, plícemi… přeskakuje přes pána, paní,
politika, pekaře, popeláře.
Pokašláváme, posmrkáváme, prskáme, poleháváme. Při procházkách potkáváme plátnem překryté pusy přátel… poznáváme se?
Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé plovárny, propocenců prosté posilovny; policajti pozorují postavy plížící se
po parcích, pakliže poruší pravidlo, policista píská.
Politici pořád přiblble plácají přes pokrývky pusy…
Přeplněné postele, přidušení pacienti, připojené plicní podpory, přetažený personál prvního palebného pole, přepracované pečovatelky, pozůstalí…
Ptáme se: PROČ?
Poněvadž pěstujeme pokrytectví, pohrdáme právem, pravidly, pochlebujeme přemocným, pochybně podnikáme,
pokoutně podvádíme, propadáme pokušení, podlézáme, politikaříme, pletichaříme, promíjíme podrazy…?
Poněvadž přehlížíme potřebné, pošlapáváme přátelství, podrážíme přátele, ponižujeme partnery, popichujeme plaché, přestáváme promíjet, plácáme plané pomluvy…?
Poněvadž pošlapáváme přírodu, plýtváme penězi, potravinami, přejídáme se?
Poněvadž pokrok postupuje příliš překotně, příliš pracujeme, pořád pospícháme...?
Ptáme se: PROČ? Prostě PROTOŽE!!
Pocity padají podél pochmurné propasti…
Převálcuje prťavá potvora populaci? Prdlajs! Prohrajeme, padneme? Prdlajs! Přestaňme plakat!
Potvoru přibrzdíme, přiškrtíme, porazíme, poničíme připravenými protilátkami; pandemii přečkáme, pohromy překonáme, pakliže pokorně poklekneme před pomocníky prvního „palebného pole“, poděkujeme…
Přestaňme plakat, pochlapme se! Popřejme si pohodu, posilněme psychiku, pěstujme pokoru, přestaňme pomlouvat,
podvádět, podpořme se, pomáhejme si, povzbuďme se, poplácejme se po prsou, posilujme přátelství.
Položme počítače, pojďme si povídat, pohrát si, prozpěvovat, pocvičit, provětrat pejska, pokochejme se přírodou,
přivoňme podbělu…
Pohlaďme partnera po pleši, partnerce polibme pusu, přítelkyni poplácejme po prdelce, popijme pivko, panáka, poděkujme pohostinným…
Pozastavme překotné plahočení, pracujme pomaleji, prodýchejme paniku…
Projděme si pokoje, přemístěme poličky, posuňme postele, porovnejme polštáře, přerovnejme prádlo, přeleštěme
podlahu: práce, pořádek, pomohou překonat paniku. Plicní potvůrka prvně potrápí; pakliže přeskládáme priority,
pandemie pomine, přijde proměna, procitnutí, poučení, paprsky prozáří posmutnělý prostor.
Přeji poklidné přežívání, pocit pohody, později pak potkávání, podávání pravice, polibky přátel. Připijme pohárkem
perlivé Pálavy, pošleme polibek přes plátno…
Zaslala: Lenka Čiperová, ÚMČ Praha 13.
Děkujiiiiii :-)

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 02/2020
vyšel 29.06.2020. Tvůrčí tým řídí: Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter zasíláme našim klientům, absolventům seminářů, 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 odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu fotografií zaslaných dopisovateli.
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