
 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, báječní pánové, 

dnešní čtení bude o pomáhání 
jiným, ale ne o té formě charity, 
kdy velká část daru jde na obo-
hacení se managementu. 

Možná každý rok kupujete na 
ulici barevný kvítek na podpo-
ru léčby konkrétní nemoci ne-
bo pravidelně přispíváte na ča-
sopis prodávaný lidmi bez do-
mova. 

Dnes máte možnost udělat ně-
co pro svou nemocnici, polikli-
niku nebo domov důchodců. 

A aby to nebylo jen o dávání… za odměnu si stáhněte z průvodního 
e-mailu poukaz na slevu do prodejen společenské módy Bandi. 

Červnový Nevšedník svraštil čelo nejednomu úředníkovi, proto se 
k problematice zápisů v obchodním rejstříku vrátíme a přidáme 
fakta a mýty o úřední desce. 

Inspirativní čtení Vám přeje 

Radim Martynek 
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 
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Etiketa, etiketa, etiketa, … 
Přinášíme poslední dva celodenní semináře společenské etikety 
s Ladislavem Špačkem, které pojměte jako odměnu pro své kolegy: 

 24.10.2017 – Praha – Top hotel 

 02.11.2017 – Olomouc – Bea centrum  

Nejde o seminář pro 2–3 zaměstnance úřadu, ale o jedinou příleži-
tost věnovat nevšední vzdělávací program skupinám od 10 osob. 

Cena semináře: 1 až 3 účastníci – 1.990 Kč, 4 až 6 účastníků – 
1.590 Kč, 7 až 9 účastníků – 1.190 Kč, 10 a více účastníků – 1.000 Kč 
(ceny jsou vč. DPH za 1 osobu). 

Přihlášky přijímáme do 15.09.2017 prostřednictvím formuláře na 
stránce www.akademie-vzdelavani.cz/etiketa/. 

A pokud zatoužíte po slovenské verzi svatebního semináře: 

 12.10.2017 – Banská Bystrica – Ako správne sobášiť alebo čo 
by mala ovládať matrikárka a každý sobášiaci 

Přihlášky přijímáme do 15.09.2017 prostřednictvím formuláře na 
stránce www.akademie-vzdelavani.cz/sobas/. 

… a zase ta etiketa  
K čemu etiketa? Výstižně to řekl Ladislav Špaček v Dobrém ránu 
České televize: „Etiketa nám pomáhá v tom, že nás vede. Kdybych 
neznal pravidla, tak jsem nejistý: mohu udělat tohle, jak mám vzít 
tohle, co se dělá s tímhletím, … Když si osvojím pravidla etikety – 
když je znám – tak se mohu chovat naprosto sebejistě. Když usedám 
ke stolu s člověkem, který neumí stolovat a je si nejistý – ten člověk 
neví, jak má sedět, co s ubrouskem, co se skleničkou, co pečivo, jak 
má jíst tohleto, jak držet příbor – kde je potom ta lehkost té konver-
zace a té zábavy u stolu? Já usedám ke stolu s tím, že na to nemyslím 
– pro mě je to samozřejmost. Ostatně stejně jako s čerstvým absol-
ventem autoškoly, když jedete někam autem, tak to je očistec … ale 
když si sednete se zkušeným řidičem, který už má všechno zažito, tak 
je to zábava.“ 

Možná se Vám dá zbytečná – možná ji považujete za přežitek. Jako 
dítě jsem se obával, aby mí rodiče nikdy neuslyšeli od sousedů 
a známých to obligátní: „Vy máte ale nevychované dítě!“  

Nezáleží, jestli z nich budou jednou ředitelé, manažeři, obchodníci 
nebo výkonní pracovníci. Pokud budou pracovat v konkurenčním 
prostředí, vždy bude záležet na tom, jak se chovají k potenciálnímu 
zákazníkovi. Poskytovatelů služeb či prodejců zboží najdete na Goo-
gle desítky… Budete se snad vracet k opraváři, který mluví s Vámi 
jako s nejhloupějším stvořením na světě? Vrátíte se do obchodu, 
kde Vám neodpoví na pozdrav? Automaticky mažu nabídky zaslané 
e-mailem začínající „dobrý den“. Kam se vytratila úcta? To už klidně 
mohl pisatel začít: „Vy Vole, posílám Vám…“ 

Vzdělávacích společností je na Google spousta… Zeptejte se starostů 
a tajemníků, proč se již roky vracejí k nám… Není to jen o tom, že při 

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Městská policie hl. m. Prahy 

Městský úřad Bruntál 

Městský úřad Kelč 

Městský úřad Lipník nad Bečvou 

Městský úřad Mohelnice 

Městský úřad Uherský Brod 

Městský úřad Veselí nad Moravou 

Městský úřad Valašské Meziříčí 

Magistrát města Zlín 

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/etiketa/
http://www.akademie-vzdelavani.cz/sobas/
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jednáních neolíznete lžičku od kávy nebo umíte správně vyčkat na podání ruky hostitele (tedy tajemní-
ka/starosty/ženy). Je to o úctě k druhému, empatii, zdvořilosti, umění naslouchat a snaze hledat řešení 
v situacích, kdy žádné prostě nevidíte. 

V červnu proběhly tři semináře etikety a celkem 600 úředníků, vedoucích úředníků a starostů mohlo zakusit 
jedinečnou atmosféru interaktivního semináře s nácvikem představování se a podávání rukou i s ukázkami 
správného stolování. Nyní máte poslední dvě šance také Vy… 

Shoda zápisu společnosti v OR a v dopise 

V červnu jsme zveřejnili tři velmi zajímavé judikáty (viz rámeček níže), díky kterým úředníci získali oporu 
v legislativě. Nyní se už nemusíte nechat „sekýrovat“ nadřízenými orgány, které Vám vytýkají dokonce i meze-
ry způsobené zarovnáním textu do bloku. Je logické, že aplikace Word lehce natáhne mezery mezi slovy, po-
kud použijeme zarovnání u levého i pravého okraje. To ale neznamená, že tam jsou mezery dvě, a už vůbec to 
neznamená rozpor se zápisem v obchodním rejstříku, kde ve zkratce právní formy je mezera jen jedna: 

Smlouva uzavřená mezi Alfa, a. s., se sídlem Nádražní 13, 737 01 Český Těšín,  
zastoupenou Ing. Janem Novákem… a městem Český Těšín, se sídlem nám. ČSA 1/1, 
737 01 Český Těšín… 

NEZÁLEŽÍ NA ZÁPISE V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU!  
NEDEJTE SE! SELSKÝ ROZUM I LEGISLATIVA JSOU NA VAŠÍ STRANĚ! 

Více informací získáte na akreditovaném svižném odborném semináři Legislativní dopady na úpravu úředních 
písemností – etiketa a normy v písemném styku (23.800 Kč/30 účastníků, 26.800 Kč/40 účastníků). 

  Shoda zápisu společnosti v OR a v dopise (opakování)  
 

Obsah judikátů je velmi zajímavý, když říkají, že: 

 v názvu lze zaměnit malá a velká písmena – Alfa versus ALFA – a přesto se jedná o tentýž subjekt,  

 lze použít libovolnou z variant právní formy podnikání – s. r. o. versus spol. s r. o. – a přesto se jedná o tentýž 
subjekt, 

 uvedením správného IČ nezáleží, jak nepřesně jsme uvedli samotnou obchodní firmu (název a právní formu). 

Judikáty tak potvrzují to, co učíme už 12 let – že shoda se týká obsahu zápisu, nikoli formy, jakou je ona společnost 
zapsána v OR: 

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 17 Co 214/1997 

V případě, že žalobce uvedl v žalobě některou z přípustných alternativ označení žalovanou společnost, ale ne tu, která 
je zapsána v obchodním rejstříku, nemá takový nedostatek v označení právní formy zásadní právní význam.  

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.03.1998, sp. zn. I Odon 100/1997 

Je-li účastník řízení označen v názvu (obchodním jménu) namísto velkých písmen malými písmeny, jde o nepřesné 
uvedení obchodního jména oproti tomu, jak je např. zapsáno v obchodním rejstříku. Z tohoto pochybení nelze bez dal-
šího dovozovat, že by v řízení vystupoval jako účastník někdo, kdo nemá způsobilost jím být, vč. způsobilosti procesní. 
Pochybení tohoto druhu nezpochybňuje identifikaci takto označeného účastníka řízení… 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.01.2001, sp. zn. 22 Cdo 2480/2000 

Pokud je právnická osoba v právním úkonu označena nepřesně obchodním jménem nebo názvem, který nenáleží jiné 
právnické osobě, avšak v tomto úkonu je uvedeno správné identifikační číslo této právnické osoby, není právní úkon 
neplatný pro nedostatek způsobilosti této osoby mít práva a povinnosti… 

Jedná se tak o další vyvrácení mýtu, který je rozšířen napříč celou zemí – v komerčním sektoru i ve veřejné správě – 
a další důkaz o tom, že znalost úpravy písemností autory zpackané normy ČSN 01 6910 je vskutku mizivá.  

A aby to nevypadalo příliš samolibě, jedním dechem dodávám, že nejsme dokonalí. Neumíme všechno a nerealizu-
jeme semináře za každou cenu jako některé vzdělávací firmy. To raději úřadu řekneme „sorry jako – tohle neumíme“. 
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O zdravení na chodbě úřadu 
Určitě to není případ Vašeho úřadu – u Vás se určitě kolegové na chodbě navzájem zdraví. Přesto si připo-
meňme, kdo koho zdraví. Pro rozklíčování společenské významnosti nám pomůže jednoduché schéma: 

Osoba společensky vyšší Osoba společensky nižší 

žena muž 

starší mladší 

nadřízený podřízený 

host hostitel 

Osoba společensky nižší (OSN) prokazuje úctu a poskytuje veškerý komfort osobě společensky vyšší (OSV). 
Tedy muž zdraví ženu, mladší staršího, podřízený nadřízeného. OSV jako první nabízí tykání, podává ruku a je jí 
poskytován veškerý komfort ze strany OSN. Tedy muž jde po schodech stupeň za ženou, hostitel se stará 
o pohodlí hosta, podřízený vyjadřuje úctu nadřízenému. 

Tykání nabízí vždy osoba společensky významnější, tzn. žena, osoba starší nebo nadřízený. Platí tedy, že 
18letá žena smí nabídnout tykání 60letému muži (ne naopak), nadřízený podřízenému a osoba starší osobě 
mladší. Dilema může nastat, pokud se setká starší-žena-podřízená a mladší-muž-nadřízený. NA PRACOVIŠTI 
platí, že významnější je vždy NADŘÍZENÝ, v tomto případě tedy muž. MIMO PRACOVIŠTĚ ale již opět platí spo-
lečenská významnost podle pohlaví – významnější bude ŽENA, v našem případě podřízená. 

Na pracovišti také platí, že osoby společensky méně významné (podřízení) zdraví osoby významnější (nadříze-
né). Potká-li tedy podřízená-žena svého nadřízeného-muže, zdraví podle etikety první žena. Galantní muž však 
toto nikdy dopustí a pozdraví ženu jako první. 

Pokud mezi dvěma zaměstnanci úřadu není vztah nadřízenosti/podřízenosti, zdraví vždy jako první muž ženu 
bez ohledu na jeho nebo její věk. 

Na podzim se těšte na souhrnné dílo Ladislava Špačka – publikaci Etiketa, v níž naleznete spoustu zajímavých 
informací. Inspirací Vám může být také říjnový dvoudenní seminář Master of Business Etiquette (MBE) a ne-
dávné vystoupení Ladislava Špačka v Dobrém ránu České televize: 

 www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/417236100071078/obsah/563399-host-ladislav-spacek-soutez 

 www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/417236100071078/obsah/563405-host-ladislav-spacek-soutez 

 www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/417236100071078/obsah/563406-domaci-pastiky-s-ladislavem-spackem 

 www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/417236100071078/obsah/563410-host-ladislav-spacek 
 www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/417236100071078/obsah/563418-host-ladislav-spacek-vyhodnoceni-souteze 

Z poradny Ladislava Špačka  

Pravidlo, že zdraví příchozí, platí tehdy, vstupuje-li do prostoru, kde nelze určit společenskou významnost 
osob, třeba do čekárny u lékaře, do obchodu, do firmy. Jestli je ovšem jasné, kdo je příchozí a kdo je uvnitř, 
pak platí obvyklá povinnost společensky méně významného pozdravit toho významnějšího bez ohledu na to, 
kdo přichází nebo kdo je přítomen. Vstupuje-li ředitel do kanceláře referenta, zdraví referent, pozice obou je 
jasná. Vstupuje-li otec do pokoje syna, zdraví syn. Měl byste tedy ženu, navíc podstatně starší, zdravit jako 
první. Ještě jedno pravidlo bych dodal: Jako první zdraví ten slušnější. 

Nadřízený a vlastně kdokoli z organizace smí vstupovat do služebního prostoru bez klepání. Klepeme při vstu-
pu do soukromých prostor, např. hotelového pokoje, pokoje sourozenců a rodičů, sousedního bytu. Kancelář 
je prostor otevřený všem zaměstnancům. Jistě, podřízený bude klepat na dveře nadřízeného vlastně jen ze 
slušnosti, ale nadřízený klepat nemusí, protože referent nepožívá ve své kanceláři žádného soukromí. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/417236100071078/obsah/563399-host-ladislav-spacek-soutez
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/417236100071078/obsah/563405-host-ladislav-spacek-soutez
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/417236100071078/obsah/563406-domaci-pastiky-s-ladislavem-spackem
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/417236100071078/obsah/563410-host-ladislav-spacek
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/417236100071078/obsah/563418-host-ladislav-spacek-vyhodnoceni-souteze
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Nadřízený má i další výsostná práva: 

 Nadřízený jako první nabízí tykání podřízenému – mladšímu i staršímu, ženě i muži. To už však neplatí 
za branami pracoviště – v osobním životě patří společenská významnost ženě a staršímu. 

 Nadřízený jako první podává ruku podřízeným, ale také obchodním partnerům (bez ohledu na pohlaví 
a věk), pokud k setkání došlo na „území“ nadřízeného (v sídle organizace). 

 Nadřízený smí podřízeného oslovovat křestním jménem bez jeho souhlasu, zachová-li vykání. To nepla-
tí opačným směrem (podřízený nesmí oslovovat nadřízeného jménem, dokud si to ten sám nebude 
přát). 

 Nadřízený při vstupu do kanceláře podřízeného nemusí zdravit jako první. Společenská významnost je 
na první pohled zřejmá, proto podřízený zdraví jako první svého nadřízeného. 

Dobročinnost – ano, nebo ne? 
Od malička mě učili pomáhat slabším a těm, kteří pomoc potřebovali: spolužákům s látkou, rodičům s úklidem, 
prarodičům s nákupem… Je to jaksi ve mně zakotveno. (Ne, nejsem dokonalý a tento příspěvek nemá být 
vstupní řečí pro výbor pro udílení Nobelovy ceny za přínos lidstvu. Rád bych čtenáře toliko inspiroval…) 

Čím jsem byl starší, tím jsem se více setkával s různými charitami, neziskovkami, jednotlivci, …, kteří žádali 
o příspěvek na méně či více bohulibé aktivity. A čím jsem byl moudřejší, tím více jsem chápal, kolik peněz se-
žere management organizace a kolik se jich opravdu dostane k potřebným. 

Dnes si vybírám, komu pomůžu, protože vím, že ty peníze půjdou konkrétní osobě nebo skupině lidí, na kon-
krétní aktivitu nebo program. Než dát peníze bezdomovci, raději mu koupím jídlo. Než poslat peníze organiza-
ci, která se nehrne do informování o způsobu přerozdělování peněz, raději podpořím školu. 

Pro inspiraci: 

 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno – příspěvek konkrétní třídě na konkrétní ak-
tivitu, výlet, pomůcky 

 Veselé zástěrky pro zdravotnický personál dětských oddělení nemocnic 

 Liga proti rakovině – barevná kvítka k připnutí na klopu (prodávaná jednou ročně v centrech měst) 

 časopis Nový prostor – prodávaný lidmi v obtížné sociální situaci, lidmi bez majetku, bez domova, bez 
dokladů, ale s vůlí získat finanční prostředky k pokrytí základních potřeb legální (poctivou) cestou 

Nebudu Vám psát, komu už nepomáhám po tom, co jsem se dozvěděl, kolik nových vozů v nejvyšší výbavě si 
management koupil nebo jak drahou kávu si nechává vozit z jižní Ameriky. Podívejte se sami na průhlednost 
konkrétní organizace a pochopíte mnohé.  

Veselé zástěrky pro zdravotnický personál – pro děti i seniory 
O veselých zástěrkách jsme v Nevšedníku psali už nejednou… Reportáž z předávání zástěrek zdravotnickému 
personálu Dětské nemocnice v Brně naleznete na 
http://bit.ly/VeseleZasterky. Ač je výstižná a otištěné 
články byly všeříkající, rozhodli jsme se, že se aktiv-
něji zapojíme do tohoto bohulibého projektu. 

Každý z nás má děti nebo rodiče – každý z nás je ne-
bo byl dítětem – nikomu z nás není lhostejný smutek 
a pláč nám blízkých osob. Viděl jsem na vlastní oči, 
jak zástěrky pomáhají v praxi odvracet pozornost 
dítěte od ne vždy příjemného vyšetření a tím usnad-
ňují práci zdravotníkům a zmenšují utrpení dětí i ro-
dičů. Viděl jsem rozzářené tváře seniorů, kterým 
pomáhal lékař ve veselé zástěrce.  

http://bit.ly/VeseleZasterky


 

VEŘEJNÁ SBÍRKA  
PRO VAŠE MĚSTO 

Se souhlasem Krajského úřadu Jihomoravského kraje jsme založili veřejnou sbírku, na jejíž transparentní 
účet budeme přijímat dary čtenářů Nevšedníku a dalších zájemců o podporu. Sto procent získaných pro-
středků půjde na zakoupení a rozeslání zástěrek pro Vámi preferované zdravotnické zařízení. Cena jedné je 
997 Kč. Informace, jaký dopad mají zástěrky na pacienty, získáte z reportáže na http://bit.ly/VeseleZasterky. 

Ať už nadchnete: 

 své kolegy na odboru, 

 zaměstnance napříč úřadem, 

 dodavatele, se kterými spolupracujete, 

 společnosti ve svém městě,  
nezapomeňte do poznámky uvést název ordinace nebo nemocnice, které toužíte zástěrky darovat. 

Prakticky: Pokud se domluví celý úřad a každý z např. 90 zaměstnanců pošle po 50 Kč, z částky 4.500 Kč po-
užijeme 3.988 Kč na zakoupení 4 zástěrek pro Vámi zvolené zdravotnické zařízení a zbylých 512 Kč pone-
cháme na účtu. Součet jednotlivých darů nedělitelných cenou zástěrky zúčtujeme k 31.01.2018 a nakoupí-
me z nich zástěrky, které věnujeme zařízením, která byla zmiňována jednotlivými dárci nejčastěji. 

Číslo účtu: 27 01 27 40 54/2010 (číslo pište bez mezer) 

Adresa transparentního účtu: https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet  

Do poznámky uveďte: preferované zdravotnické zařízení (ordinace, poliklinika, nemocnice, domov seniorů, 
…) a e-mail vybraného zástupce všech dárců z dané organizace. Pokud Vámi preferované zdravotnické zaří-
zení zástěrky odmítne, máte možnost vybrat náhradní. 

Doposud zapojená zařízení: Veselé zástěrky, halenky nebo šaty již používají na dětských odděleních v těchto 
nemocnicích: Dětská nemocnice v Brně, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Masarykův onkologický ústav 
v Brně, Fakultní nemocnice Motol Praha, Klinika svaté Alžběty Bratislava, Klinika dětské onkologie – Dětská 
fakultní nemocnice Bratislava, nemocnice Tomáše Bati Zlín, dále nemocnice v Břeclavi, Kroměříži, Boskovi-
cích, Uherském Hradišti, Kyjově a další jednotlivě obdarovaná oddělení. 

 

Informace pro nemocnice: Každá zástěrka je ustřižena a ušita samostatně a je originál. Zástěrky jsou celo-
plošně podšité a proštepované pro dobrou údržbu. Každá má ve spodní části trojkapsu a vlevo nad prsy pat-
ku na připevnění jmenovky. Potisk zástěrek je odolný. Vše je vyrobeno v a zpracováno v České republice. 
Materiál na zástěrky vyrábí HEDVA Moravské Třebová. Materiál splňuje přísné mezinárodní zdravotnické 
testy.  Zástěrky je možné prát na 40 °C, k dezinfekci je možné použít výrobků, které jsou určeny pro chemo-
termickou dezinfekci textilií při 40 °C. Barvy tisku i samotné praní je také testováno. 

http://bit.ly/VeseleZasterky
https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet


 

DobroKáva: Neplaťte penězi – zaplaťte dobrým skutkem 
V Brně na Zelňáku najdete každý všední den od devíti do pěti první pojízdnou kavárnu DobroKávy, kde za kávu 
neplatíte penězi, ale dobrým skutkem. Jak to funguje? Zvolíte si jakýkoliv dobrý skutek nebo si ho vyberete 
z tabule plné dobrých skutků nebo si vylosujete koláček s dobrým skutkem. Kavárna Vám udělá kávu a věří, že 
dobrý skutek opravdu uděláte – je to o důvěře. Více informací naleznete na www.dobrokava.cz.  

město Vizovice a Liga proti rakovině 
Na internetové stránce www.lpr.cz/index.php/sponzori najdete informaci o částce 17.000 Kč, kterou poskytlo 
město Otrokovice Lize proti rakovině. Šlo o podporu putovní výstavy s názvem Každý svého zdraví strůjcem, 
která proběhla v Otrokovicích. I města umí pomáhat… 

Bandi – prodejce pánských a dětských obleků 
Bandi Vamos pro Vás připravil slevovou poukázku, kterou si stáhněte z průvodního e-mailu. 

 Blog  
 

Nevšedník si za 5 let publikování našel spoustu věrných čtenářů a nové nachází dnes a denně (kromě víkendů). Proto 
jsme se rozhodli některé články publikovat také na blogu. Na adrese  

http://radim.martynek.cz  

naleznete články již publikované, ale také příspěvky nové. Jejich cílem je inspirovat, vzdělávat a deburanizovat českou 
společnost (ne zrovna v tomto pořadí). 

 

Fakta a mýty o úřední desce 
Myslíte si, že ve smršti legislativních změn správně vyvěšujete dokumenty na úřední desce a/nebo na tzv. elek-
tronické úřední desce, protože „takhle“ se to dělá věky a nikdy k tomu nikdo neměl žádný výhrady?  

Začněme tradičně tím, KDE by měla být úřední deska umístěna. Správní řád lakonicky uvádí, že musí být veřej-
ně přístupná nepřetržitě. I přesto existují úřady, na kterých je úřední deska zveřejněna  na vnitřní straně vcho-
dových dveří do úřadu, tj. stěží v době, kdy starosta nemá úřední hodiny. Podstatou naplnění tohoto zákonné-
ho požadavku je, aby měl kdokoli kdykoli možnost si přečíst její obsah, tj. i místní občan (ale samozřejmě nejen 
on), když jde z hospody domů. Má na to prostě právo. Je proto potřeba ji zbudovat tak, aby byla buď sama 
o sobě osvětlená nebo na ni svítilo veřejné osvětlení. Co když ale půjde zrovna o obec, která šetří každý haléř 
a o půlnoci zhasne i „veřejko“? Řešením by bylo připevnění baterky k úřední desce – ale jak dlouho by tam asi 
tak vydržela (měla by vydržet alespoň kontrolu z ministerstva vnitra). A pokud se najde někdo, na koho neplatí 
ani hypotetická kontrola z vnitra, pak vězte, že platí starořímská právní zásada „nemo iudex sine actore“ (bez 
žalobce není soudce).  

JAK by měla být označena: Myslíte, že každý ví, že „ta vitrína“ na budově obecního úřadu je úřední deska, aniž 
by takto byla označena? Návštěvník stěží a tipnul bych si, že i místní by v tom měli zmatek. Je proto nutné tu 
správnou vitrínu (úřední deska je jen jedna – ostatní vitríny po obci jsou nástěnky, informační tabule, výlepové 
plochy atd.) označit nápisem ÚŘEDNÍ DESKA (v mnoha obcích je jen nápis „úřední deska“, což s ohledem na to, 
že v obci nejsou žádné další správní orgány, je dostačující). Ale pokud to chcete mít správně právně, pak je 
třeba doplnit i název správního orgánu, tedy Úřední deska Obecního úřadu Kotěhůlky. K tomu ještě jedno do-
poručení – dobrou praxí je, že na úřední desku (zpravidla na A4 umístěnou v levém horním rohu) umístíte na-
trvalo list papíru s uvedením identifikačních a kontaktních údajů obecního úřadu, úřední hodiny a odkaz na 
elektronickou úřední desku.  

Stěžejní a pro praxi primární je forma zveřejňovaných dokumentů. Řada sekretářek čeká na podpis starosty, 
aby pak mohly vyvěsit např. pozvánku na zasedání zastupitelstva. A na web pozvánku skenují. Proč? Není jed-
nodušší jít ke starostovi pro podpis na originál a v druhé ruce mít obsahově shodný dokument, který bude mís-
to podpisu obsahovat za příjmením starosty zkratku v. r. (vlastní rukou)? A na web nic neskenovat, ale rovnou 
tam poslat wordovskou verzi pozvánky s doplněným v. r., kterou zcela jistě již máte v počítači uloženou?  

http://www.dobrokava.cz/
http://www.lpr.cz/index.php/sponzori
http://radim.martynek.cz/


8 

Co se týče podpisu na originálu (a jsme zatím jen u vlastních dokumentů), žádný zákon nestanovuje účinky 
spojené se zveřejněním listiny na tom, zda je dokument podepsán, ale že je zveřejněn obsah, tj. informační 
zdroj informací. To je rozhodující. A čím to odůvodnit? Pro postup s verzí v. r. lze analogicky aplikovat ustano-
vení § 69 odst. 1 správního řádu, kdy postačí mít originál s podpisem založený ve spisu. Pro veřejnost je stě-
žejní, že se dozví potřebné informace, nikoli jak krásné má obec razítko a jak se starosta podepisuje. Nebo jste 
už někdy viděli rozsudek soudu s podpisem soudce či předsedy senátu? Chtěli byste, aby kdokoli jiný vlastnil 
sken Vašeho vlastnoručního podpisu? Ne? Pak to nedělejte jiným… 

Jiná otázka je samozřejmě zveřejňování originálů, které obec obdrží k vyvěšení od „cizího“ orgánu. Zde nezbý-
vá – a z hlediska praktického to je i nejjednodušší – než zveřejnit na úřední desce samotný originál. Problém 
nastane, že dokument musíte zveřejnit i elektronicky, takže opět musíte jít ke skeneru a projet jím daný do-
kument, bez ohledu, zda obsahuje podpis či razítko. Doporučuji však u „cizích“ dokumentů provést anonymi-
zaci minimálně přelepením podpisu. V této souvislosti ale narážíme na třetí problém – „elektronická“ čitelnost 
dokumentu zveřejněného na webu.  

Zákon o svobodném přístupu k informacím ukládá všem povinným subjektům, tj. i obcím, zveřejňovat infor-
mace ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena; při zveřejnění takové informace  v elektronické 
podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a – je-li to možné – též strojově čitelný. Proto je u vlastních 
dokumentů nejjednodušší poslat ke zveřejnění wordovskou verzi dokumentu – není ani třeba ji převádět 
do formátu PDF, protože dokument zveřejněný ve formátu DOC/X na webu stejně nikdo nezmění, protože 
případné úpravy Vám Váš počítač dovolí uložit pouze k sobě, nikoli na web. Složitější to je u cizích dokumentů 
– zde by sekretariát měl namísto klasického skenu do PDF použít (pokud to kopírka umí) funkci převedení do 
formátu PDF/A, který zachová otevřenost zveřejňovaného dokumentu (lidsky řečeno – není „obrázek“ jako 
u skenu do PDF, zveřejněné informace lze libovolně kopírovat).  

Na druhou stránku – kolik listin v dnešní době dostává obecní úřad k vyvěšení v listinné podobě? Podle zákona 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů orgány veřejné moci a jiné právnické osoby 
jsou mezi sebou povinny komunikovat, pokud to povaha dokumentů umožňuje1, prostřednictvím datové 
schránky. Zde účinky originálu (stejnopisu), jak vyžaduje § 65 odst. 3 zákona o archivnictví, má až 
stup  z autorizované konverze dokumentů, tedy listina opatřená doložkou. Ta ovšem zabírá zbytečně místo – 
nebo znáte nějakého občana čtoucího obsah úřední desky, pro něhož není rozhodující obsah zveřejněné listi-
ny, ale i obsah samotné doložky? V tom případě ale zase rada není tak drahá – zveřejnění nezkonvertované 
listiny není žádným přestupkem a nehrozí za něj sankce. Tak proč si dělat nadbytečně starosti…  

Stranou, neboť jde o téma související již jiné, ponechme otázku razítkování. Jsme úřednický národ, který když 
nemá razítko, jako by dokument neměl tu správnou vážnost. Tzv. úřední razítka se dávají tam, kde to právní 
předpis vyžaduje. V podmínkách obcí jde o tzv. přenesenou působnost, tj. výkon státní správy delegovaný 
na orgány územní samosprávy. Zde hovoříme o razítku obsahující malý státní znak, označení orgánu obce, 
který vydal danou listinu (správně Obecní úřad Kotěhůlky, nikoli Obecní úřad v Kotěhůlkách) a pořadové číslo, 
používá-li oprávněná osoba více úředních razítek. Povinně se úřední razítka používají na rozhodnutích správ-
ních orgánů (viz § 67 odst. 2 správního řádu). Naopak – na dokumentech ze samostatné působnosti obce se 
razítka nevyžadují vůbec, ale pokud je chcete používat, pak jakýkoli druh, tvar, podoba, ale jen ne s malým 
státním znakem.  

A poslední postřeh z praxe – mnozí si zjednodušují práci tím, že zveřejní dokument, kde je již dopsáno „datum 
sejmutí“ – zde stačí odkázat na § 65 odst. 3 zákona o archivnictví, který mj. stanoví, že má-li být dokument 
vyvěšen na úřední desce, činí se tak vyvěšením jeho stejnopisu opatřeného datem vyvěšení; po sejmutí se vy-
věšený stejnopis opatří datem sejmutí a zařadí do příslušného spisu jako doklad o vyvěšení dokumentu 
na úřední desce. 

Hodně pevných nervů a životního optimismu při každodenní práci pro naše občanstvo přeje 

Jan Horník, tajemník Městského úřadu Hostinné (nebo městského úřadu v Hostinném) 

                                                             
1
 Podle § 5 vyhlášky o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek je maximální velikost  datové zprávy 

dodávané do datové schránky činí 20 MB, a to je takové množství dokumentů, že by na to úřední deska ani nestačila.  
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 Semináře pro muže  
 1. Jak zalévat květiny za oknem. Prezentace s diapozitivy. 

2. Toaletní papír: Roste sám od sebe v držáku? Diskuse u kulatého stolu. 
3. Je možné při močení použít techniku zvednutého prkénka a tím se vyhnout mokré podlaze? Skupinové cvičení. 
4. Základní rozdíly mezi podlahou a košem na špinavé prádlo. Grafická prezentace v PowerPointu. 
5. Špinavé nádobí: Může levitovat a samo doletět po večeři do dřezu? Fenomén autoumývání nádobí. Videoprojekce 

s příklady. 
6. Ztráta identity: Založit někam ovladač k televizi anebo nechat i ostatní, aby jej používali? Nemoderovaná diskuse. 
7. Jak hledat ztracené věci a začít hledat na správných místech namísto ječení a obrácení baráku vzhůru nohama 

Otevřené fórum. 
8. Zdravověda: To, že jí přinesete kytku, nemá negativní dopad na Vaše zdraví. Audio prezentace. 
9. Skuteční muži se zeptají na cestu, když zabloudí. Svědecké výpovědi. 
10. Je geneticky nemožné sedět tiše vedle řidičky, zatímco ona se snaží zaparkovat u chodníku ve štěrbině mezi dvěma 

auty? Simulace na trenažéru. 
11. Učíme se žít. Základní rozdíly v žití sám a s ostatními. Výuka on-line. 
12. Jak se stát ideálním společníkem při nákupech. Relaxační techniky, dechová cvičení, meditace. 
13. Jak bojovat s cerebrální atrofií a zapamatovat si ženiny narozeniny a výročí svatby. Cerebrální šoková terapie. 
14. Klíče od auta a jiné maličkosti. Rozvoj dovednosti ukládat věci na své místo, takže se dají potom snadno najít. Prak-

tické cvičení. 

 

 Semináře pro ženy 
 

 1. Mlčení – dosud neobjevené možnosti.  
2. Spoření – neobjevená strana peněz.  
3. Zvládnutí syndromu Imelda Marcos – nepotřebuješ každý den jiné boty. 
4. Party: Jak si vyrazit bez nového oblečení.  
5. Mezilidské vztahy: Jak začít s drobnými domácími pracemi až po skončení fotbalového přenosu.  
6. Chování v koupelně I.: I muži potřebují trochu místa.  
7. Chování v koupelně II.: Jeho holicí strojek je JEHO holicí strojek.  
8. Základy komunikace I.: Pláč – poslední možnost, ne ta první.  
9. Základy komunikace II.: Než začnu mluvit, zamyslím se.  
10. Základy komunikace III.: Jak si prosadit svou bez reptání. 
11. Umění, které se dá naučit: Jezdit bezpečně.  
12. Základy chování na party: Vím, když už jsem dost vypila.  
13. Základy chování při telefonování: Jak správně a rychle ukončit hovor.  
14. Parkování I.: Úvod.  
15. Parkování II.: Jak se trefit pozpátku do mezery mezi dvěma automobily.  
16. Tankování I. : Použití tankovací pistole.  
17. Tankování II.: Jak nalézt a otevřít nádrž.  
18. Vaření I.: Sójové maso a tofu není mužská strava.  
19. Vaření II.: Jak správně dodržovat dietu bez ovlivnění partnerovy stravy.  
20. Celulitida: tvůj problém – ne jeho.  
21. Společenský tanec: Jak akceptovat partnerovu nechuť.  
22. Sex: Také pro manžele.  
23. Klasické oblečení: Nošení věcí, které již vlastníme.  
24. Prach: Zvláštní úkaz, který pozorují pouze ženy.  
25. Dálkové ovládání: Věc pouze pro muže. 
26. Chování v koupelně III.: Koupelna má vypadat stejně po úklidu jako před ním.  
27. Společný nákup: Co ty utratíš za oblečení, smí on propít. Pivo v něm vydrží stejně dlouho jako na tobě nové šaty. 

Zdroj: internet 

 

 

 Citát  
 

„Už jen žít deset minut denně v souladu se svým snem představuje pokrok.“ (Paulo Coelho, brazilský textař a spisovatel) 
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 Nové semináře v nabídce  
 

Pracovněprávní vztahy 

Seminář seznamuje nejen s právními aspekty vztahů na pracovišti, ale i těmi faktickými — dává odpovědi na mnoho 
praktických problémů, např. proč nemít sex s kolegou zrovna u kopírky a jak pít alkohol na pracovišti a nebýt pod 
jeho vlivem. V semináři se budeme zabývat mnoha praktickými otázkami s použitím aktuální soudní judikatury. Cílem je 
ukázat, že pracovněprávní vztah není jen právním vztahem, ale především vztahem společenským. 

Osnova: Právní rámec. Základní pojmy, jejich obsah a význam. Výběr vhodného zaměstnance. Adaptace a zkušební do-
ba. Průběh pracovního vztahu. Skončení pracovního poměru. 

Odměňování za práci 

Pracovněprávní vztah je úplatný, jak tvrdí definice závislé práce. Ne vždy odměňuje ale zaměstnavatel penězi. Má 
k dispozici mnoho jiných motivačních nástrojů k dosažení maximálně možného výkonu zaměstnance. Seminář poskytuje 
nejen právní rámec odměňování zaměstnanců, ale i praktické návody k optimalizaci nákladů na práci zaměstnanců a co 
udělat se zaměstnancem, který neslyší ani na peníze. 

Osnova: Právní rámec s podtextem zásady rovnosti v odměňování a zákazu diskriminace. Základní pojmy, jejich obsah 
a význam. Stanovíme mzdu, plat nebo odměnu. Nefinanční odměny. Motivace zaměstnanců. 

Základní interní směrnice měst a obcí 

„Ministerstvo řídí úřad“ je jedním ze špatných příkladů právního jazyka, použitého při tvorbě pravidel chování.  Cílem 
semináře je nejen vyhnout se těmto typickým chybám, ale i vytvořit interní směrnici, která je perfektní jak po stránce 
obsahové, tak po stránce grafické.  

Osnova: Význam interních směrnic a základní právní úprava. Grafická úprava interní směrnice. Okruh obligatorních 
a fakultativních interních směrnic. Životní cyklus směrnic. Sladění stavu faktického se stavem právním. Kontrola dodržo-
vání stanovených pravidel. 

 

 
Cena: 23.800 Kč vč. DPH pro skupinu 50 účastníků 

Informace: www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/personalistika-a-pravo/pravo/ 

 

 Revize spisového řádu 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s procesním přístupem ke spisovému řádu a spisové službě. Účastníci získají detailní 
informace o pravidlech spisové služby a metodice vycházející ze zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, 
vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a Národního standardu. Účastníci se seznámí s častými 
nesrovnalostmi a chybami z realizovaných kontrol archivů. Účastníci kurzu získají povědomí o schématickém znázornění 
procesů správy dokumentu. Absolvováním kurzu získají účastníci teoretické zkušenosti s procesem revize spisového 
řádu organizace.  

Metodika a legislativa spisové služby 

Legislativní rámec v spisové služby, oblasti elektronického podpisu. Změny Národního standardu. Povinnosti původce 
(autenticita, dostupnost, čitelnost). Příjem dokumentů. Označování dokumentů. Převedení dokumentu a změna dato-
vého formátu. Evidence dokumentů. Tvorba spisu. Oběh dokumentu a. Vyhotovování dokumentů. Vyřizování, podepi-
sování, odesílání dokumentů. Ukládání dokumentů. Vyřazování (skartační řízení, elektronické skartační řízení, Národní 
digitální archiv). Spisová rozluka. Vedení spisové služby v mimořádných situacích. Řízení a kontrola procesů spisové 
služby.  

 

 
Cena: 23.800 Kč vč. DPH pro skupinu 100 účastníků 

Informace: www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/personalistika-a-pravo/pravo/ 

 

 

 Inspirujte nás…  
 

Za poslední roky jsme přinesli spoustu nových témat – Jak správně oddávat…, Akademie zad aneb aby záda nebolela, 
Mozkový jogging, Zákoník práce hrou, První pomoc s nácvikem resuscitace, Jak se nezbláznit v dnešním světě, …  
Jaké nevšední téma Vám v nabídce chybí? Pište na info@akademie-vzdelavani.cz.  

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/personalistika-a-pravo/pravo/
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/personalistika-a-pravo/pravo/
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
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Přechylování 

O přechylování, které je zcela nezbytnou součástí českého jazyka, jsme již několikrát psali. Nikdo se jistě již 
dnes nepozastaví například nad těmito přechýlenými tvary funkcí, titulů nebo pracovních pozic: starostka, 
zastupitelka, hejtmanka, poslankyně, ministryně, ředitelka, inženýrka, magistra, doktorka, profesorka, refe-
rentka, asistentka, sekretářka, manažerka. V některých případech jsou možné dva přechýlené tvary, příkladem 
mohou být jména například chirurgyně i chiruržka, psychiatryně i psychiatrička, jindy jsou přechýlené tvary 
vázány na konkrétní význam – od jména mistr tvoříme mistrovou (v dílně) i mistryni (v hodu oštěpem). Běžně 
přechylujeme také policejní a vojenské hodnosti: policistka, vojínka, kapitánka, strážmistryně, praporčice, ma-
jorka, desátnice. 

Pochybnosti v současnosti budí především tvar radová. Může sice vzbuzovat dojem, že jeho užití patří jen do 
černobílého filmu pro pamětníky (Hugo Haas by se určitě pomněl), ale tak to ve skutečnosti není. Dnes přibývá 
funkcí, které tento tvar užívají – vzpomeňme na ministerskou radovou, policejní radovanou, obchodní radovou. 
Nebojme se tedy radová užívat, a to i u oslovování. Oslovení vážená paní radová je správné a náležité. 

Existují však případy, kdy je přechylování negováno tím, že potencionální přechýlené jméno má v jazyce již jiný 
význam. Tedy od detektiva netvoříme detektivku, neboť tento výraz již označuje literární či filmový žánr. Po-
dobně od kraba krabici, od hada hadici a od pokladníka pokladnici. 

Úsměv na tváři mi vyloudilo rozhodnutí, v němž pisatel označil paní Ehrlichovou jako stavebnici. Ptáte se proč? 
Netušíte, jak je to se stavebníkem a stavebnicí?  Ve slovnících je heslo „stavebnice“ vymezeno jako soubor 
drobných předmětů, zpravidla kostek, sloužících ke skládání, stavění. Mluvíme tedy o dětské stavebnici nebo o 
stavebnici modelu města. Jiný význam heslo „stavebnice“ nemá. Tudíž označovat ženu jako stavebnici, byť 
jakkoli je toto pojmenování bohulibé, je z jazykového hlediska i nepatřičné. Tedy  paní Ehrlichová je stavební-
kem… 

A zkuste přechýlit například tato jména – člověk, miláček, bytost! A jak správně přechylovat například ženská 
příjmení? Tak to se dozvíte na semináři Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech. Těším 
se na Vás! 

Zuzana Stolarská, lektorka semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech 

 

 O kávě  
 

Ono ani tak nezáleží, JAKOU kávu pijeme, ale S KÝM ji pijeme. 

I špatná káva s milým člověkem může být dokonalým zážitkem. 

Nejlépe si ale vychutnáme chutnou kávu se skvělým člověkem. 

Nejhorší variantou je špatná káva s blbcem. 

Zve-li Vás někdo k šálku kávy se lžičkou, nereagujte slovy „já kávu nepiju“. Jedná 
se o obecnou frázi a pozvání ke společně strávené chvíli. Jestli si dáte čaj, kakao 
nebo frťana, to je jen na Vás. 
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Podzimní výjezdní relaxačně vzdělávací semináře 
Jako každým rokem i letos se jednotlivé odbory – a někdy jen vedoucí odborů – připravují na 2denní akce mi-
mo úřad. Přikládáme tak pro inspiraci několik variant, které jsme realizovali pro městské úřady: 

Čas 1. den 

dd:mm odjezd z MěÚ XYZ 

08:30 příjezd do Velkých Bílovic 

08:30–09:00 haribo-break (haribo, káva, občerstvení) 

09:00–10:30 Akademie zad aneb aby záda nebolela, teorie pro cca 30–36 účastníků 

10:30–11:30 1. skupina, 60minutové cvičení pro 10–12 účastníků 

11:30–12:30 2. skupina, 60minutové cvičení pro 10–12 účastníků 

12:30–13:30 3. skupina, 60minutové cvičení pro 10–12 účastníků 

14:00–16:00 oběd a osobní volno 

16:00–17:30 
Radim Uzel: zábavná beseda na téma Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí 
aneb sexuální harašení na pracovišti 

18:00–19:30 řízená degustace 

19:30–00:30 večeře a ne(z)řízená degustace 

Čas 2. den 

08:00–09:00 snídaně 

09:00–12:00 Ladislav Špaček: zábavná přednáška na téma etikety 

12:00–13:30 Ladislav Špaček: oběd s nácvikem stolování 

14:00 odjezd 

Výjezdní zasedání lze také poskládat jednotlivě z níže uvedených aktivit: 

 Radim Uzel: Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí aneb sexuální harašení na pracovišti – 
10.000 Kč – 90 minut 

 Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech – svižný akreditovaný interaktivní semi-
nář českého jazyka pro veřejnou správu – 18.000 Kč – 8 h–14 h 

 Řízená degustace s naším vinařem a výrobcem ovocných vín (pomerančové, višňové, šípkové, štrúdlo-
vé, hřebíčkové, …) – 15.000 Kč – cca 3 hodiny 

 Ladislav Špaček: Etiketa – 4 h 

 Jak se nezbláznit v dnešním světě – 18.000 Kč – 8 h–14 h 

 Mozkový jogging – 18.000 Kč – 8 h–14 h 

 Akademie zad aneb aby záda nebolela – 20 osob – 18.000 Kč – 8 h–14 h (40 osob – 24.000 Kč) 

 jakékoli další téma z oblasti měkkých dovedností za 18.000 Kč – 8 h–14 h 

v případě zájmu nás kontaktujte na info@akademie-vzdelavani.cz.  

Nejzajímavější konciéřský úkol 
Báječné středeční odpoledne, milý čtenáři tohoto článku. Jmenuji se Petr Špetlík a mojí pracovní náplní je po-
měrně nový obor podnikání, a to konciéřina. Co si představíte pod slovem konciéř? Pro mnoho lidí to je kou-
zelník s časem. Mým cílem je, aby Váš den měl více než 24 hodin a byl pro Vás naplněný pohodou, a to nejen 
ve Vašem osobním životě či podnikání. Dnes se s Vámi podělím o nejzajímavější konciéřský úkol.  

Obrátil se na mne majitel úspěšné společnosti působící ve zdravotnictví. V minulosti jsem pro něj zajišťoval 
lístky na vyprodaná představení – očekával jsem tedy podobný požadavek. Na schůzce mi prozradil své obavy 
z odposlouchávání elektronické a mobilní komunikace včetně odposlouchávání kancelářských prostor. Tento 
úkol – prověření, zda dochází k odposlechům – mě nadchnul. Pomalu jsem se dostával do role speciálního 
agenta, který byl vyslán na misi. Nová role „agenta 008“ hledajícího informace v digitálním světě mi sedla. Byla 
to mravenčí práce obsahující mnoho telefonátů a schůzek, ale výsledek stál za to. Podařilo se zjistit vše, co 
bylo potřeba, a byly nalezeny i štěnice. I Vy můžete mít svého agenta, jenž pro Vás zajistí vše legální a morální.  

S přáním úžasného čtvrtku se loučí Petr I. Konciéř, www.privatni-koncier.cz  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/ostatni-tvrde-dovednosti/novinky-v-lidske-span-classhledanosexualspanite-na-prelomu-3-tisicileti-214.html
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/korespondence-a-cesky-jazyk/pisemna-komunikace-v-praxispan-classarial-spanasertivita-aempatie-vdopisech-2.html
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/jak-se-span-classhledanonezblaznitspan-v-dnesnim-svete-241.html
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/ostatni-tvrde-dovednosti/mozkovy-span-classhledanojoggingspan-12denni-73.html
http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/akademie-zad-aneb-aby-zada-nebolela-217.html
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
http://www.privatni-koncier.cz/
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 Poradna Ladislava Špačka  
 

Otázka: Co si myslíte o kojení na veřejnosti? Jsem z toho vždycky v rozpacích. 
 

 
Odpověď: V euroatlantické civilizaci, která vyrostla z křesťanských kořenů, se vytvořila po staletí udržovaná tradice, že 
části těla související s mateřstvím a sexem jsou tabuizována, tedy skrývána, nejsou vystavována na odiv. Proto etiketa 
velela ponechávat pohled na ženské ňadro do intimního prostředí. Je pravda, že dnes pod vlivem médií a internetu 
neutrpíme nervový otřes, když ňadro zahlédneme. To, co by Gutha-Jarkovského šokovalo, si dnes každý školák vyhledá 
na dvě kliknutí. To ovšem neznamená, že bychom tuto letitou tradici měli zavrhnout, má přece své opodstatnění. Ob-
hájkyně kojení na veřejnosti argumentují zdánlivě logicky – jejich ňadro není sexuální atribut, ale symbol mateřství. To 
bylo vždycky, a přesto nikdy nikoho nenapadlo ho okázale ukazovat světu. Etiketa nás vede k tomu, abychom se vystří-
hali všeho, co je druhým nepříjemné, sem patří i odhalování na veřejnosti, byť z bohulibých pohnutek. Pokud žena po-
třebuje nakrmit miminko mimo privátní prostor, měla by šetřit své okolí a buď se odebrat do ústraní, nebo se alespoň 
odvrátit a nenutit ostatní sdílet její privátní potřebu. 

 

 
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 

Více informací získáte na stránce www.ladislavspacek.cz. 

 

 
Otázka: Je z hlediska etikety v pořádku používat při schůzkách notebook pro pořízení zápisu ze schůzky? Dá se případně 
říci, jestli je to vhodné na interních schůzkách, schůzkách s dodavatelem nebo schůzkách se zákazníkem? Nebo jestli 
jsou tam případně nějaké rozdíly dle úrovně vedení, které se schůzky účastní? Případně dle národností? Měl by mít 
notebook k dispozici pouze zvolený zapisovatel nebo je možné, aby si zápisky pořizoval dle potřeby i každý účastník na 
svém notebooku? 

 

 
Odpověď: Notebook je dnes už samozřejmostí při obchodním jednání. Nejen při pracovních schůzkách, ale i při 
business lunchi můžeme používat notebook zcela volně, samozřejmě s jistým taktem a vkusem. Máme v něm kalendář, 
dokumenty, o kterých hovoříme, prezentace, pořizujeme zápis a děláme si poznámky. Proto při jakémkoli obchodním 
jednání může mít kterýkoli z účastníků na stole notebook jako pracovní pomůcku. 

 

 

 Citát  
 

„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“ (Paulo Coelho, brazilský textař a spisovatel) 
 

http://www.ladislavspacek.cz/
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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 „kousky“: 

 

 

 Citát  
 „Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé.“  

(Marcus Tullius Cicero, římský filozof a státník, 106–43 př. n. l.) 
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Soud souhlasil: „Kur.., nelezte na ty světlíky, můžete sletět!“ 
Ne každý zákon vyvolává ty účinky, které zákonodárce zamýšlí. Jistotu v životě máme minimální. Z té minimál-
ní jistoty si můžeme být jisti, že Murphyho zákony budou fungovat na 101 % zvláště v případě, pokud se na 
pracovišti zraníte – jako naschvál budete zrovna vykonávat činnost, která není tou pracovní. Nepsané historky 
kolují velmi hojně, oficiální a závazné informace ale chybí.  O všelijakých zraněních na pracovištích se mluví jen 
šeptem. Zajímá to ovšem obě strany pracovněprávního vztahu – jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. 

Schválně – myslíte, že je pravděpodobnější, že Vám spadne na hlavu lustr při kopírování, nebo při sexuálních 
hrátkách u kopírky? Názory odborné veřejnosti směřují k závěru, že pravděpodobnost je totožná. Není právně 
důležité, jaké činnosti jste se právě na pracovišti oddávali, důležitá je skutečnost, že by lustr spadl nakonec jak 
v prvém případu, tak v tom druhém. Příčina úrazu tkví ve vadě v montáži lustru, nikoli v tom, co se odehrává 
pod ním.  Nemáte-li ovšem ve své pracovní náplni sexuální hrátky, tak počítejte s tím, že následovat budou 
pracovněprávní sankce za porušení povinností vztahujících se k vykonávané práci. Důsledky porušování povin-
ností jsou vždy nejisté. Každá situace je specifická, byť může nést stejné znaky. Příkladem budiž nedávný roz-
sudek Nejvyššího správního soudu2 ve věci okamžitého zrušení pracovního poměru žalobkyně M.S. proti žalo-
vané Lázně Bechyně, s. r. o. Žalovaná strana specifikovala výpovědní důvod následovně: 

„Navázání milostného poměru s vedoucím pracovníkem velmi důležitého obchodního partnera zaměstnavate-
le, otcem rodiny… Toto jednání porušilo princip loajality k zaměstnavateli i zásadu dobrých mravů.“ 

Nutno připomenout, že okamžité zrušení pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce3 
je institutem zcela výjimečným. Nejvyšší soud neshledal popisovanou situaci v tomto ohledu výjimečnou. Na-
víc žalované straně vytýkal, že milostný a soukromý život žalobkyně nemůže být výpovědním důvodem.  Sku-
tečným důvodem musí být posouzení, nakolik zasahoval soukromý život do toho pracovního a ovlivnil plnění  
pracovních povinností.  

Vrátím-li se k počáteční myšlence, co vlastně je považováno za výkon práce, případně za činnosti, které 
s výkonem práce souvisí, i k této otázce se již naše soudy opakovaně vyjadřovaly. Významným je rozsudek 
Nejvyššího soudu ČR4 v otázce úrazu na pracovní cestě. Zaměstnanec si přivodil pracovní úraz při lyžování. 
První pohled se jeví jednoznačný. Lyžování a práce?? Nepřípustné! Soud ovšem dovodil, že účelem cesty bylo 
utužování vztahů s obchodními klienty a tudíž i taková činnost jako lyžování bylo v daném případu v souvislosti 
s výkonem práce.  

Bezpečnost práce je obecně mezi zaměstnanci i zaměstnavateli téma okrajové do chvíle, než se přihodí pra-
covní úraz. Sama to znám a uvědomím si rizika až ve chvíli, kdy se mi zvrtne kotník v obuvi s 10centimetrovým 
podpatkem. Obuv je sice obvyklá, ale nevhodná. Někdy se jedná o nedbalost, často ale o vědomé porušení 
pokynu zaměstnavatele. Nerespektování pokynu se koneckonců stalo osudným i jednomu zaměstnanci 
v notoricky známém pokynu nadřízeného, který řekl: „Kur.., nelezte na tam na ty světlíky, můžete sletět!“ Do-
volací soud5 v konečném rozsudku konstatoval, že pokyn byl dostatečně konkrétní k tomu, aby si zaměstna-
nec pracovní úraz nepřivodil. 

Podělte se zcela anonymně o své zážitky z pracoviště! Neb jak pravil Karel Čapek: „Zkušenost je dobrá škola, 
ale školné příliš drahé.“ Vaše tipy očekáváme na info@akademie-vzdelavani.cz.  

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě  

                                                             
2 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.01.2016, sp. zn. 21 Cdo 4902/2014. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, 
2000–2016  [cit. 30.08.2017]. 
3 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, 
2000–2016  [cit. 30.08.2017]. 
4
 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.02.2009, sp. zn. 21 Cdo 5060/2007. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, 

2000–2016  [cit. 30.08.2017]. 
5
 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 04.09.2012, sp. zn. 21 Cdo 2141/2011. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, 

2000–2016  [cit. 30.08.2017]. 

mailto:info@akademie-vzdelavani.cz
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Nejvhodnější čas zapojit se… 
… za rok jsou volby a je tedy nejvyšší čas vtáhnout občany do pomyslného spolurozhodování... Navíc je ide-
ální období dokázat všem – tedy svým šéfům, voličům a veřejnosti – že svou práci odvádíte na výbornou. Je 
čas dokázat občanům, že úředníci berou své povolání vážně a zodpovědně a nejsou jen žrouty peněz daňo-
vých poplatníků (jak můžeme často slýchávat).  

Zapojte svůj úřad do celotáborové hry – svou práci stejně musíte odvést, ale proč se u toho i nebavit? Vtáhně-
te občana do spolurozhodování a získejte spoustu inspirace, nápadů a inovací. Dokažte vedení města, že jed-
notlivé odbory a jejich šéfové fungují nad očekávání skvěle.  

Vždyť nejhorší úřad v zemi má 88 % spokojených občanů! Je i u Vás poměr stížností a pochval na úředníky 
stejný? Máte 7krát více pochval než (často neoprávněných) reklamací práce úředníků? 

JSTE ÚŘEDNÍK? JSTE VEDOUCÍ? 

Zapojte se se svými kolegy (svým oddělením nebo 
odborem) do celotáborové hry. 

Sledujte, jak roste Vaše skóre na www.dobry-urad.cz 
a jak předbíháte kolegy z jiných odborů a měst. 

Nedejte na to, že máte nepopulární agendu. V řadě 
měst mají nejvyšší skóre přestupkáři a sociálka. 

Dokažte vedení úřadu, že svou práci odvádíte per-
fektně a postavte se za své podřízené. 

Nechte se inspirovat hodnocením občanů a promys-
lete implementaci jejich nápadů do praxe. 

Získejte pro své oddělení nebo odbor odměnu za nej-
vyšší skóre nebo nejvyšší počet hodnocení. 

JSTE TAJEMNÍK? JSTE STAROSTA? 

Nadchněte své kolegy hrou o nejlepší skóre a odměň-
te vítězný odbor společným bowlingem, krabicí teku-
tých reklamních předmětů nebo výletem. 

Stimulujte úředníky k lepšímu, usměvavějšímu 
a zdvořilejšímu přístupu. I ta nejbělejší černá ovce 
časem změní přístup a začne ji práce s lidmi bavit. 

Získejte argumenty pro vedení města, kam směřovat 
personální rezervy a jak nadchnout občana. 

Zjistěte, že pod lampou není největší tma – díky Dob-
rému úřadu víte, co se u Vás děje. 

Obhajte ve volbách svou funkci… Vtáhněte občany do 
spolurozhodování a zjistěte, po čem ženy touží… 

… a nejen ženy. Zjistěte názor občanů (svých voličů) 
na připravované záměry pro příští volební období. 

Najděte díky občanům slabá a silná místa ve svém 
městě, vyslechněte je a zkuste použít jejich nápady 
v praxi. Určitě ocení, že jim nasloucháte. 

PRAVIDLA VÝHODY 

Občan smí hodnotit oddělení nebo odbor do 5 dní od 
návštěvy úřadu a jen jednou za 30 dní.  

K hodnocení se dostane jen občan, který opravdu 
přepážku nebo kancelář úřadu navštívil. 

Hodnocení je anonymní: nedozvíte se, který občan 
hodnotil, a nezjistíte, který úředník je hodnocen. 

Roční licence stojí 18.000 Kč nebo 24.000 Kč bez DPH 
(podle zvolené verze). 

Aktivita je kladena na město, které žádá občana 
o zpětnou vazbu. Tu poskytuje 37 % až 66 % občanů. 

Licence je poskytována na 1 rok, a to k 1. dni následu-
jícího měsíce po objednání. 

Občan hodnotí v pohodlí a bezpečí svého domova, 
jakmile má čas (nikoli na úřadě pod dohledem). 

Dobrý úřad je dospělá verze služby nabízené někte-
rými firmami pod přezdívkou mystery client. 

Další informace a videoreference získáte na stránce www.dobry-urad.cz/o-projektu/.  
Prezentaci lze stáhnout z www.dobry-urad.cz/download/prezentace.pdf. 

 

 Citát  
 „Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolum-

bus, T. A. Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill.“ (neznámý autor) 

 

http://www.dobry-urad.cz/
http://www.dobry-urad.cz/o-projektu/
http://www.dobry-urad.cz/download/prezentace.pdf
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 K zamyšlení  
 

Na stanici metra ve Washingtonu DC se posadil muž a začal hrát na housle. Bylo studené lednové ráno. 

Hrál asi 45 minut Bachovy skladby… Během té doby – jelikož byla špička – prošly stanicí odhadem tisíce lidí, většina 
z nich cestou do práce. Po třech minutách prošel kolem muž středního věku a všiml si hrajícího muzikanta. Zpomalil 
a na pár minut se zastavil. Pak spěchal za svými povinnostmi. 

O minutu později dostal houslista svůj první dolar, nějaká žena mu hodila peníze do krabice a bez zastavení pokračovala 
v chůzi. Po několika minutách se někdo opřel o zeď a poslouchal, pak se podíval na hodinky a odkráčel. Evidentně spě-
chal do práce. 

Nejvíce pozornosti mu věnoval asi 3letý chlapec. Matka jej vlekla kolem, spěchala, ale dítě se zastavilo a dívalo na hous-
listu. Nakonec jej matka postrčila, dítě pokračovalo v chůzi, ale celou dobu se za houslistou ohlíželo. Toto se opakovalo 
s několika jinými dětmi a všichni rodiče, bez výjimky, je nutili pokračovat v chůzi. 

Za celých 45 minut hry se na chvilku zastavilo pouze 6 lidí. Asi 20 mu dalo peníze, aniž by zpomalilo svůj krok. Vybral 
32 dolarů. Když skončil a nastalo ticho, nikdo si toho nevšiml. Nikdo nezatleskal, nikdo jej nepoznal. Nikdo nevěděl, že 
tím houslistou byl Joshua Bell, jeden z nejlepších hudebníků na světě. Hrál jedny z nejtěžších skladeb, které byly kdy 
složeny, na houslích za 3,5 milionů dolarů. Dva dny před tím, než hrál v metru, vyprodal Joshua Bell divadlo v Bostonu 
za průměrnou cenu 100 dolarů za místo. 

Toto je skutečný příběh. Inkognito hra Joshuy Bella ve stanici metry byla zorganizována deníkem Washington Post jako 
součást experimentu o vnímání, vkusu a prioritách lidí. 

Zadání znělo: Dokážeme vnímat krásu na běžném, obyčejném místě – v nevhodnou dobu? Dokážeme se zastavit 
a ocenit ji? Poznáme v neodpovídajících souvislostech talent? 

Jedním z možných závěrů tohoto experimentu je, že jestliže nemáme chvilku zastavit se a naslouchat jednomu z nej-
lepších hudebníků na světě hrajícímu nejlepší kdy napsanou hudbu, kolik dalších věcí nám uniká? 

 

Otevřeně o neznalosti 
Silně pochybuji o tom, že by kdokoli z Vás šel do restaurace, kde 
se špatně vaří. Nepochybně byste odmítli jít na rande s někým, 
kdo Vám je krajně nesympatický. A zcela jistě nenavštívíte semi-
nář na téma OBCHODNÍ ZÁKONÍK, když už dávno platí ZÁKON 
O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. 

Díky úřadům a díky čtenářům Nevšedníku jsme za poslední 
2 roky nashromáždili učební texty k semináři ÚPRAVA DOKU-
MENTŮ/PÍSEMNOSTÍ PODLE REVIDOVANÉ NORMY od řady spo-
lečností. V některých případech jsme na přání úřadů šli inkognito 
otestovat některé lektory přímo na otevřený seminář. Nashro-
mážděné texty těchto „lektorů“ jsou důkazem, že se neprávem 
vydávají za odborníky a nerozumí dané problematice… Klíčové 
však je, že úpravu písemností podle ČSN 01 6910, lze školit 
možné pouze v komerčním sektoru (tj. ve firmách). Při školení 
ve veřejné a státní správě vstupuje do spousty pravidel desítka 
dalších zákonů a půl tuctu judikátů, které mají vliv na úpravu 
písemností. A na to lektoři nemyslí – to tito lektoři neznají. 

Dne 05.06.2017 jsme oslovili níže uvedené společnosti, vysvětlili 
jim – ve stínu desítek chyb v jejich učebních textech – že jejich 
lektor na úpravu písemností opravdu není odborník, a nabídli 
firmám i jejich lektorům školení na téma JAK ŠKOLIT ÚPRAVU 
PÍSEMNOSTÍ ve vazbě na další legislativu s tím, že školení se zúčastnit nemusí, ale musí opravit učební texty, 
aby i nadále záměrně neuváděli zaměstnance úřadů a měst v omyl. 
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Do 25.08.2017 žádná ze společností nevyužila nabídky semináře a jen jediná zaslala opravené učební texty 
k revizi. Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že uvedení lektoři budou i nadále předávat na úřadech neúplné 
a/nebo nepravdivé informace:  

Vzdělávací instituce Lektorka 

Profesim Eva Kroupová, Monika Stoklásková, Renáta Drábová 

AQE advisors, a.s, Irena Kratochvílová 

Institut Bernarda Bolzana Jana Vodná Velebová 

Evropské regionální centrum Morava a Slezsko Eva Kroupová (Eva Stránská) 

Noveko Eva Kroupová (Eva Stránská) 

Profima Marie Homolková 

Dalším varovným signálem pro zájemce je praxe některých společností, které vtlačí dva semináře do jednoho 
dne. Pokud akreditovaný seminář Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech – určený 
veřejné správě – školíme 8 vyučovacích hodin a akreditovaný seminář Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy – určený také úřadům – školíme 7 vyučovacích hodin, pak není možné 
v jednom dni proškolit obě témata na vysoké odborné úrovni. 

Navíc: Každá informace, kterou lektor vypustí z úst, musí mít svůj opodstatněný zdroj! A to se netýká pouze 
tématu úpravy písemností… Buďte při výběru lektora velmi obezřetní! 

 Věděli jste…  
 

Demisexuál – zřídkakdy k vidění druh člověka, který bychom mohli označit za beznadějného romantika – neuznává 
a nepraktikuje příležitostný sex – nejvíc ho vzrušuje porozumění, hluboký cit, přátelství; sexu si dopřává jen z čisté lásky 

Sapiosexuál – slovo vzniklo spojením latinských slov sapiens (moudrý) a sexualis (pohlavní, sexuální) – sapiosexuála 
nejvíc vzrušuje lidská inteligence – fyzická přitažlivost je pro něj nepodstatná – před obsahem kalhot dává přednost 
tomu, co mají lidé v hlavě 

 

Emotikony :-) 
Emotikony (smajlíci) se rozhodně nehodí do oficiální úřední komunikace – dopřát si je můžeme v komunikaci 
s přáteli nebo v neformálních zprávách zasílaných obchodním partnerům. Ostatně – čím méně formální je náš 
vztah k příjemci, tím méně formální prvky můžeme v komunikaci použít. Nicméně u emotikonů platí: méně je 
někdy více. Umíte si představit, že bychom do rozhodnutí o spáchaném přestupku napsali: 

Milá paní Dvořáčková, za tu rychlost Vám udělujeme pokutu 997 Kč :)  
S přátelským pozdravem Honza Nováček… P. S. Zavolejte mi – skočíme na kakao ;-) 

A už vůbec neplatí, že čím více smajlíků tím veselejší dopis… Na wikipedii se můžeme dočíst něco málo o vzni-
ku: „Protože je internet a textová telekomunikace poměrně nový druh dorozumívání, člověk je stále podvědo-
mě zvyklý vidět tvář, nebo alespoň slyšet hlas svého protějšku. Největší problém těchto médií pak vzniká, když 
se nedá pochopit smysl nějakého výrazu (který může skrývat dvojsmysl), protože je nemožné zjistit emocionální 
stav komunikujícího. Ze sociologicko-psychologického hlediska byl tedy vznik emotikon předvídatelný.“ 

„Smysl v používání emotikonů je zkrácení jednoznačného zápisu, emo-
tivní doplnění či podtržení významu. Podobnost s emotikony bychom 
ale mohli spatřovat i například s dochovanými rukopisy v archivních 
fondech. Vyskytují se i písemné prameny, jejichž znaménka pro po-
známkový aparát byla zdobena kresbami, tak, jako například v zápi-
sech z gruntovní knihy z přelomu 17. a 18. století jednotlivými písaři 
vrchnosti.“ (Wikipedie) (Obrázek: Detail z pozemkové knihy panství 
Hluboká nad Vltavou, 1685–1855, SOA Třeboň)  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dvojsmysl&action=edit&redlink=1
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Nevšední nabídka  
Svižný interaktivní odborný akreditovaný seminář  

realizovaný v sídle úřadu pro 30–40 účastníků  

SOUČASNÁ LEGISLATIVA A JEJÍ DOPAD NA ÚPRAVU  
PÍSEMNOSTÍ – ETIKETA A NORMY V PÍSEMNÉM STYKU 

 Víte, že název společnosti v dopise nemusí odpovídat zápisu v obchodním rejstříku? 

 Umíte správně psát peněžní částky, kalendářní data a časové údaje? 

 Používají všichni zaměstnanci stejné hlavičkové dopisy, stejný font, stejné okraje, …? 

 Píší všichni zaměstnanci v úvodu e-mailů oslovení místo nezdvořilého „dobrý den“? 

 Vědí, jak se píší akademické tituly a proč oslovujeme 5. pádem? 

Pokud jste odpověděli 5x ANO, pak tento seminář nepotřebujete. 

Přijedeme na Váš úřad a zábavnou formou naučíme zaměstnance sjednotit vzhled a úpravu dokumentů, tím 
práci zjednodušit, dát jí řád a ušetřit čas. Seminář je vhodný pro všechny zaměstnance, kteří v rámci svého 
pracovního zařazení vytvářejí textové dokumenty. Jeho hlavním cílem je sjednocení úpravy písemností, úspora 
času při současném zvyšování prestiže organizace zavedením normy do praxe. Nedílnou součástí je seznámení 
s pravidly společenského „chování“ v písemném styku a rozbor písemností dané organizace. V písemné ko-
munikaci nemáme nikdy druhou šanci udělat perfektní první dojem.  

Dotčená legislativa 

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

 zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení  

 zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

 zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 

 ČSN 01 6910, STN 01 6910 (2011), ČSN ISO 8601 (2005), DIN 5008 (2011) 

Cena 

 23.800 Kč vč. 0% DPH za školicí den za skupinu 30 účastníků (Ø 793 Kč/osobu) 
 28.800 Kč vč. 0% DPH za školicí den za skupinu 40 účastníků (Ø 720 Kč/osobu) 

Jste malý úřad? Nabídněte účast zaměstnancům Vámi zřizovaných organizací a škol nebo sousedních úřadů 
a podělte se o náklady. Faktura bude vystavena akreditovanou vzdělávací institucí Ing. Radim Martynek, MBE, 
Lidická 19, 602 00 Brno, IČ 73276758, DIČ CZ7803215123 (neplátce DPH). 

Osnova 

 legislativní dopady na úpravu písemností zhotovených obcemi a úřady 

 vyvěšování na úřední desku, zveřejňování v registru smluv, skenování písemností 

 rozbor písemností vytvářených obcí a úřadem 

 pravidla společenského chování v písemném styku (proč nezačínat e-maily „dobrý den“) 
 problémové oblasti při vytváření písemností a pokročilé funkce v MS Word 
 obchodní a úřední dopisy – s předtiskem, bez předtisku, do zahraničí 
 dopisy fyzických osob osobám právnickým 
 interpunkční znaménka, spojovník a pomlčka – pravidla použití a rozdíly 
 zkratky – začátkem slova, koncem slova, iniciálové, zkratky akademických titulů 
 značky – způsob psaní, vytváření přídavných jmen při použití číslic 
 peněžní částky, čísla a číslice, kalendářní data, časové údaje 

Reference: Ladislav Špaček na www.jaknadopisy.cz, Ing. Pavel Dvořák – Úřad vlády ČR, JUDr. Kateřina Černá – 
Krajský úřad Středočeského kraje, tajemníci úřadů uvedených na http://bit.ly/referenceANV.  

  

http://www.jaknadopisy.cz/
http://bit.ly/referenceANV
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Inspirativní písemná komunikace v praxi 
Naše semináře inspirují úředníky napříč zemí tak dokonale, že se můžeme pravidelně setkávat s originálními 
počiny nejen v písemné komunikaci. Níže přikládáme dva nádherné kousky ulovené v poště: 

 

Jeho Milosti, 

v návaznosti na dnešní telefonic-
ký hovor ještě prosím o vyjasně-
ní. Nejsem Buchhalter, takže ješ-
tě prosím o potvrzení finální ceny 
bez DPH, přepočet mi dělá 
14.752 Kč bez DPH za školicí den. 
Shodujeme se? 

S přáním pěkného října 

(tajemník) 

Jeho Vypočitatelnosti 
– zdravím od kuřecí kosti… 

Vše od DPH osvobozeno jest,  
tedy není nutno břímě nést. 

Tedy devět tisíc a 17.850 káčé 
– snad rozpočet nad výdělkem nespláče. 

Celková cena se nemění však 
– berte či nechte být – je to tak! 

Říjen vskutku krásný bude  
– portské v barikových sudech 
těšit se bude na narozeniny Vaše 
– když věk svůj prozradíte plaše. 

S přáním (ne)vinného týdne 
– úsměvů kopec nechť se naskytne! 

Radim Martynek  
šle veršů pramínek 

Dobře, jednateli neústupný, 
ještěže však nejste zpupný, 
platí výše ceny níže, 
budete bohatý jako kníže. 

Dodáte však návrh směrnice, 
do konce října měsíce, 
seminář tak bude skvělý, 
děkuji Vám, pane jednateli. 

(tajemník) 

 

Jazyková pravidla pro zasílání SMS 
Žádná norma nestanovuje způsob úpravy krátkých textových zpráv zasílaných prostřednictvím mobilních tele-
fonů. Nemusíme se tak bát, že by se ve dveřích kanceláře objevila jazyková policie a pokutovala nás za smsku 
plnou chyb nebo za chybějící interpunkci. V neformálních zprávách nemusí být oslovení, pozdrav a dokonce 
ani podpis, pokud si píšeme s obchodními partnery nebo přáteli: 

Zduř! jaxe vede - pařba v sedum na Čičině platí……… 

Pozor si ale dáme na oficiální SMS zasílané městem na registrovaná mobilní čísla občanů, kterými informuje 
např. o plánovaných odstávkách vody, haváriích, plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. 
plynu, mimořádných změnách v provozní době MěÚ apod. – nevyhneme se v nich ani oslovení ani správné 
stylizaci: 

Vážení občané, informujeme Vás, že Městský úřad Kocourkov bude v pátek 13.10.2017 uzavřen  
z důvodu bujarých narozeninových oslav pana starosty. Radovan Veselý, tajemník 
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 TIP NA DÁREK: NOVÝ PRESTIŽNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  
MASTER OF BUSINESS ETIQUETTE  

 

 
V termínu 3.–4. října 2017 Vás zveme do pražského hotelu Aria na nezapomenutelný, nevšední, interaktivní 
seminář Master of Business Etiquette, který představuje nový profesní vzdělávací program zaměřený na pro-
hloubení znalostí v oboru etikety, především business etikety. Rozvíjí manažerské dovednosti v praktických 
business situacích.  

Tento 2denní vzdělávací program je určen všem, kteří usilují o využití znalostí ve své profesní praxi; tedy ve-
doucím úředníkům, starostům, manažerům, členům top managementu, podnikatelům, realitním makléřům, 
obchodním zástupcům, ale také řadovým zaměstnancům státní správy a samosprávy, 
politikům všech úrovní či představitelům neziskového sektoru.  

Program MBE je věnován především těm, kdo mají v úmyslu držet krok s nejnovějšími 
trendy moderního managementu a chtějí mít náskok před ostatními. Podle Jiřího 
Gutha-Jarkovského je „slušnost člověku vrozená, ale zdvořilosti se musíme učit“.  

Bezchybnost našeho společenského vystupování je nejlepší reprezentací naší společnosti nebo úřadu, vy-
tváří lepší podmínky pro úspěšná jednání a vzbuzuje důvěru obchodních partnerů. Zběhlost v pravidlech 
společenského chování není archaismus doby Gutha-Jarkovského, je to každodenní praktická potřeba v pro-
fesním, společenském i osobním životě. 

Úspěšným absolventům bude udělen titul MBE. Podrobnější informace získáte na www.ladislavspacek.cz ne-
bo elektronicky na info@ladislavspacek.cz (Mgr. Naďa Labanová). Leták k akci naleznete také na stránce 
www.akademie-vzdelavani.cz/download/MBE.pdf.  

 

Tip na dárek 

Publikace Písemná komunikace v praxi, která je od prosince k dostání 
v rozsáhlé sítí knihkupectví, ale také na www.JakNaDopisy.cz, přináší do 
strnulé praxe mnohých společností a úřadů obrovský vodopád změn. Ne-
jde přitom o obyčejnou jazykovou příručku, ale o nevídanou smršť ne-
všedně podaných informací. Kniha se skládá ze tří částí: 

 Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle 
normy  

 Pravidla českého pravopisu a stylistika v každodenní praxi, aserti-
vita a empatie v dopisech 

 Vzory dopisů k nejrůznějším příležitostem (také v e-podobě) 

Video s panem Ladislavem Špačkem o přínosu publikace, ale také záznam 
křtu naleznete na www.JakNaDopisy.cz. 

Publikace je průvodcem při psaní dopisu a skvěle poslouží všem: počína-
je začátečníky, kteří vyťukávají svá první písmenka na klávesnici, přes od-
borníky, kteří vytvářejí náročné úřední/obchodní dopisy, a lektory, kteří 
neodborně přednášejí úpravu písemností, nekonče.  

Norma ČSN 01 6910 z roku 2014, které se publikace ve své nejobsáhlejší části věnuje, obsahuje celou řadu 
polopravd a archaických pravidel převzatých z Pravidel českého pravopisu z roku 1993. V knize Písemná ko-
munikace v praxi učíme čtenáře, jak má vypadat úprava písemností v 21. století podle mnohem relevantněj-
ších norem, zákonů, vyhlášek a směrnic. Po přečtení knihy budou i mnozí lektoři chytřejší a budou tak moci 
předávat účastníkům seminářů pravdivé informace oproštěné od vlastních mylných přesvědčení a představ. 

P. S. Zbývá posledních 34 publikací v akci 1 + 1 zdarma.  

http://www.ladislavspacek.cz/
mailto:info@ladislavspacek.cz
http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/MBE.pdf
http://www.jaknadopisy.cz/
http://www.jaknadopisy.cz/
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 Pro pobavení  

 

     

Upozornění pro majitele psů: Uklízejte 
po svých psech… 

Upozornění pro psy: vrrrr, haf, haf, …, 
hodný pejsek… 

Upozornění: Pokud nechceš přijít k úrazu, 
neříkej mi, jak mám dělat svou práci. 

Nedýchejte pod vodou. 

   
Pozor na padající kameny a klokany. Muži doleva, protože ženy mají vždy pravdu.  

(jazyková hříčka: be right = doprava i mít pravdu) 
 

 

 

 

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 03/2017 
vyšel 04.09.2017. 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. 
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