
 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, báječní pánové, 

ne, nezbláznil jsem se. Letití 
čtenáři patrně zaznamenali pře-
rod od velmi formálních foto-
grafií k méně formálním sním-
kům i méně obřadnému náde-
chu Nevšedníku. 

A proč ne?! Život se má užívat 
plnými doušky, celou šíří zorni-
ček, všemi smysly, veškerými 
svalovými vlákny, o dotecích 
bříšky prstů a rty nemluvě. 

Kdosi moudrý (mnohem moud-
řejší než já) pronesl: Lidé chodí 
čtyřicet let do práce, aby si pak 
deset let užívali důchodu.   

Inspirativní čtení Vám přeje 

Radim Martynek 
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 

 

„Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází-li o bohatství, avšak zůstává lhos-
tejný k tomu, že nenávratně míjejí dny jeho života.“ (Abú al Farah) 

„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, 
a je, tak má koukat, aby byl to, co je, a nemá bejt to, co není – jak tomu 
v mnoha případech je. (Jan Werich)  
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9 věcí, které uděláte jako miliardář,  
když budete mít volnou půlhodinku 
Není to moc pravděpodobné, ale i jako miliardáři se Vám může stát, 
že se někde zaseknete a budete si muset krátit dlouhou chvilku. Co 
s ní? 

1. Zalejete záhonky. Z vrtulníku. 
2. Přeleštíte si boty. Aspoň pár z těch 800 vyrobených na zakáz-

ku. 
3. Naslepo bodáte do glóbu, abyste si vybrali, kam o víkendu 

vyrazíte surfovat. 
4. Utřete prach z obrazů. Ale jen z renesanční sbírky, jinak byste 

to ani za víkend nestihli. 
5. Spočítáte drobné v peněžence. A když zbyde čas, tak i v tre-

zoru. 
6. Prolistujete si první vydání Batmana. Protože miliardář ho 

bez uzardění vyndá z původního obalu. 
7. Roztřídíte si klíče od supersportů. Výrobce od A po M byste 

mohli za půl hoďky stihnout. 
8. Zavoláte mámě a budete jí marně vysvětlovat, že stravenky, 

co vám nutí, fakt nepotřebujete. 
9. Prostě si sednete na zadek, řeknete si, jak máte báječný ži-

vot, a tuhle super chvilku natáhnete třeba na týden… 

A co byste udělali jako první Vy? 

Ze života 
Seděla jsem v čekárně svého nového zubaře a prohlížela si to tam. 
Zahlédla jsem i diplom, který uváděl celé jméno svého majitele. Na-
jednou jsem si vzpomněla – vysoký, hezký, tmavovlasý kluk stejného 
jména se mnou chodil na gympl, už je to nějakých 40 let. Že by to byl 
tentýž chlapík, na kterého jsem tehdy měla tajný zálusk? Když jsem 
ho však uviděla, rychle jsem podobné myšlenky zahodila. Tento 
téměř plešatý, prošedivělý muž s vrásčitým obličejem, ten byl příliš 
starý, než aby mohl tehdy být mým spolužákem.  

Nebo? Že by? Poté, co mi prohlédl zuby, jsem se ho zeptala, jestli 
nechodil na gymnázium Klementa Gottwalda.  

„Ano. Ano, chodil jsem tam. Byl jsem jedním z nejlepších," zapýřil se.  

„A kdy jste maturoval?" zeptala jsem se.  

Odpověděl: „V šedesátém šestém. Proč se ptáte?"  

„Tak to jste byl v mé třídě!" prohlásila jsem nadšeně. 

Pozorně si mě začal prohlížet. A pak se ten hnusný, starý, vrásčitý 
chlap zeptal: „A co jste učila?“ 

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Městský úřad Vrchlabí 

Městský úřad Skuteč 

Městský úřad Trutnov 

Městský úřad Kašperské Hory 

Městský úřad Uherský Ostroh 

Městský úřad Klášterec nad Ohří 

ÚMČ Praha 13 

ÚMČ Praha 11 

Magistrát města Frýdku-Místku 

 

Písemná komunikace v praxi – aserti-

vita a empatie v dopisech 

Městský úřad Beroun 

ÚMČ Praha 13 

 

Další témata realizovaná na úřadech 

Zvyšování psychické odolnosti  

úředníků ÚSC 

anti-GDPR: Ochrana osobních údajů 

a šikanózní podání  

Kurent pro matrikářky 

Novinky v lidské sexualitě na přelomu 

3. tisíciletí (Radim Uzel) 

Mozkový jogging 

 



3 

Těsnopisná soutěž 
V červnovém vydání jsme zveřejnili těsnopisnou soutěž. Zájem čtenářů předčil naše očekávání, a ačkoli nikdo 
nepřevedl text zcela, žádný ze soutěžících se nenechal napálit, když si všiml záměrně udělané hrubky u slov 
Radin Martynek. Řešení: 

 

Dámy a pá-průpis-e = Dámy a pánové. 

 

připři = Při příležitosti 
Me-spona-o = mezinárodního dne 
mrk-průpis-e = mrkve 

 

Vám přeji 

 

kg zdra = kilogramy zdraví 
li ště = litry štěstí 

 

a kmi splných přání = a kilometry splněných přání. 

 

V dokolé úctě = V dokonalé úctě 

 

Radin Martynek 

Nemohu nezveřejnit nádherné průvodní texty některých soutěžících, které dokládají, že i po desítkách let je 
schopen mozek si mnohé pamatovat. 

Milý pane těsnopisče , zdravím Vás a posílám pokus o převod těsnopisného zápisu. Tři slova nerozluštím, 
i když se snažím úplně nejvíc.  Moc Vás prosím o zaslání správné odpovědi, ať už mohu konečně klidně spát. 

Dámy a pánové, nevím, nevím, nevím Vám přeji kg zdraví, litry štěstí a km splněných přání. V dokonalé 
úctě Radin Martynek.  

Moc se těším na správnou odpověď. Těsnopis je nejvíc nejlepší a až bude kurz v Olomouci, přihlásím se. 

Vážený pane Martynku, vím, že už nebudu ani nejrychlejší, ani nejpřesnější, ale přesto si dovolím zaslat svůj 
pokus o převedení těsnopisného zápisu z posledního Nevšedníku do latinky. To už byla osobní výzva pokusit se 
vydolovat z hloubi mozku ještě nějaké uložené pozůstatky znalostí těsnopisu ze SEŠ. 

PS: Jsem už 40 let ze školy, proto ten nedokonalý překlad :-) 

DÁMY A PÁNOVÉ, U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO MR...KÉHO? DNE VÁM PŘEJI K..SŤ? ZDRAVÍ, ALE I? 
ŠTĚSTÍ A K TOMU? SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ. V DOKONALÉ ÚCTĚ RADIM MARTYNEK 
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A propos – myslíte, že je správně napsáno Radim? Nemáte na konci „n“ místo „m“, příp. není nějaký zádrhel 
v psaní u nerozluštěných slov? 

Na Mezinárodní ... den jsem si vzala na pomoc i přehled mezinárodních dnů, intuitivně jsem se snažila hledat 
zejména v období kolem vydání tohoto čísla Nevšedníku, ale marně. Sice jsem rozšířila svoje obzory o meziná-
rodní dny všeho možného, ale ten Váš jsem neodhalila :-( 

Vážený a všemi obdivovaný pane Martynku, dnes, po návratu z dovolené jsem se pustila (a to doslova) do luš-
tění těsnopisného textu v Nevšedníku. Je to již 45 let, kdy jsem vykonala státní zkoušku a jsem zářný příklad 
toho, jak lze téměř vše zapomenout! A nepomohl v některých slovech ani Váš KRASOPIS. 

Nicméně děkuji za další vydání, které určitě nezklamalo. Budu na sobě pracovat tak dlouho, až si na 
tu  ETIKETU vydělám! Posílám svůj skromný příspěvek do soutěže v přepisu textu psaného těsnopisem, a to 
přesto, že můj výsledek je – mírně řečeno – značně nedokonalý. Snažila jsem se, seč mi síly stačily, protože 
jsem moc chtěla vyhrát tu úžasnou knihu pana Martynka. Navzdory tomu chabému výsledku jsem na sebe 
pyšná, protože těsnopis jsem neviděla 37 let. Na to, co jsem nevyluštila, jsem velice zvědavá a nedočkavě se 
těším... 

Dámy a pánové.  Při příležitosti   ...    ...   Vám přeji kilo(gram) zdraví   ...   štěstí  a kilometr(y) splněných 
přání. V dokonalé úctě Radin Martynek 

Pozn.: Slovo Radim je zřejmě chyták, protože ať koukám, jak koukám, na konci slova je „n“ a nikoliv „m“. To 
druhé podtržené slovo na začátku textu čtu jako „Mrkve“ :-) 

Milý Radime, máte super nápady. Hlavu si tu lámu, vzpomínám na první dva roky na obchodní akademii a... 
něco tam zůstalo :-) nicméně mimo soutěž, protože to nedám...  

Začíná to Dámy a pánové, ... a končí Radim Martynek. :-) Věru krásné těsnopisné vyjádření Vašeho jména :) 

Nedávno jsem seděl u soudu jako přísedící a všiml si u státního zástupce, jak tam mastí poznámky těsnopisem. 
Byl ale „stará“ škola, dneska už se toto nevidí. Hodně zdaru. 

S ohledem na investovaný čas a energii jsem se rozhodl odměnit všechny soutěžící. Mohou tak očekávat 
publikaci Písemná komunikace v praxi nebo knihu etikety (podle své volby). 

Tip na seminář – Mozkový jogging 
Mozkový jogging je dynamický program mentálního tréninku, který 
umožňuje rozvíjet poznávací schopnosti, zvyšovat kapacitu paměti, 
posilovat funkce vnímání, koncentrace, schopnosti postřehu, asoci-
ačního i logického myšlení, fantazie a tvořivosti. Účastníci programu 
si zážitkovou formou osvojí techniky, které jim umožní pamatovat si 
lépe a více. Zároveň získají návod, jak mohou sami dál o svou paměť 
pečovat. 

Seminář Vás přesvědčí, že máte úžasnou paměť, pokud víte, jak ji 
používat a využívat. Úžasným výsledkem pro účastníky kurzu je, že 
jsou schopni si zapamatovat rychleji a bystřeji velké množství infor-
mací a následně si je s lehkostí vybavit. Vedlejším produktem je 
i větší sebevědomí a uvědomění si, jak úžasnou paměť máte! 
V každém věku můžete objevovat fantastické možnosti lidské mysli. 
Špatná paměť neexistuje. Jen ji neumíme správně používat.  

Osnovu naleznete na stránce www.akademie-vzdelavani.cz v sekci 
Vzdělávání – Zážitkové vzdělávání. Cena: 23.800 Kč bez DPH pro 
skupinu 14 účastníků.  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/zazitkove-vzdelavani/mozkovy-span-classhledanojoggingspan-12denni-73.html
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U příležitosti blížících se vánočních svátků Vám – snad jako první – přinášíme vánoční přání… 

 
O (ne)placeném parkování 
Každodenně mě stresuje parkování. Některým z Vás už je 
určitě jasné, že jsem typická žena. Nejenže se mi málo-
kdy podaří zaparkovat na první pokus, ale také si nikdy 
nejsem jistá, jestli zrovna zde parkuji správně a jestli mu-
sím něco platit. Raději jsem tedy obezřetná, a když vidím 
volná místa k parkování v centru města, tak se jim ob-
loukem vyhnu, protože je mi podezřelé, proč tam nikdo 
neparkuje. Raději volím k parkování místa, která už dů-
věrně znám, a na místo určení dojdu pěšky v lodičkách 
na deseticentimetrovém a vyšším podpatku, což vnímám 
jako menší zlo.  

Ale tomu je konec. Jasno mi v dopravních značkách 
v oblasti parkování udělal Nejvyšší správní soud. Začne-
me ale od začátku, tedy od pravidel, která najdeme 
v právních předpisech. Všichni asi tušíme, že dopravní 
značky nemůže na komunikaci umístit kdekdo a nakreslit si je na cokoli. Prvotní zmínku o dopravních značkách 
najdete na úrovni zákonné, a to v zákoně o silničním provozu1. Jak také jinak, když dopravní značky nám mimo 
jiné ukládají nějakou povinnost a povinnost lze uložit jen na základě zákona tak, jak zakotvuje naše Listina 
v čl. 4 odst. 12. Pro účely tohoto článku je stěžejní ust. § 62 odst. 5 zákona o silničním provozu, kde se říká, že 
význam, užití, provedení a tvary dopravních značek a jejich symbolů určuje prováděcí právní předpis3. Doprav-
ní značky, které řeší parkování, jsou zařazeny pod značky informativní provozní a jsou uvedeny v příloze č. 5 
k prováděcímu právnímu předpisu. A tady je kámen úrazu. Je jich tam totiž několik. Parkoviště může označit 
přesně 13 dopravních značek nazvaných IP 11 a–g, 12 a 13a–13e. Kterou má pak obec použít, aby dopravní 
značení bylo správné a jednalo se o placené parkoviště?   

                                                           
1
 Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, © 2000–2016 

[cit. 17.09.2018]. 
2
 Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR, © 2000–2016 [cit. 17.09.2018]. 
3
 Vyhláška č. 256/2015 Sb., kterou se stanoví pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní infor-

mační systém]. Wolters Kluwer ČR, © 2000–2016 [cit. 17.09.2018]. 
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A pokud jste se pozastavili nad rokem 1978, pak splnilo svůj účel… 
Základní dopravní značkou označující placené parkoviště je značka IP 13c: 

4 

Z obrázku plyne i jasný popis. Jedná se o jedinou značku, která obecně značí placené parkoviš-
tě a podrobnosti k ní stanovuje dodatková tabulka nebo parkovací automat. Pro placené par-
koviště tedy nemůže obec použít jinou značku označující parkoviště (z výše uvedených) 
a v dodatkové tabulce určit, že se jedná o parkování placené (viz obrázek vlevo). 

V tomto smyslu dal zapravdu žalobkyni, která se měla dopustit přestupku, Krajský soud 
v Ostravě – pobočka Olomouc5 a na základě kasační stížnosti žalovaného Krajského úřadu 
Olomouckého kraje i Nejvyšší správní soud6. Nejmenované město totiž použilo k označení par-
koviště značku IP 11c, jejíž význam je odlišný: 

7 

Značka sice byla doplněna dodatkovou tabulkou, kde bylo konstatováno, že se jedná o placené parkoviště 
a v jakém rozsahu, ale dodatková tabulka nemůže stanovit povinnost placení, není-li určeno přímo dopravní 
značkou. Město sice ještě upravilo placené zóny i ve svém nařízení, k jehož vydání je zmocněno v ust. § 23 
odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích8, nicméně ani zde nebyla zmínka o použití značky pro pla-
cené parkování. Bylo využito značek IP 25a a IP 25b k označení zón a značky IP 12, která rovněž neoznačuje 
placené parkoviště. Závěr soudu byl jednoznačný – přestupce nebyl povinen uhradit poplatek za parkování, 
není-li parkoviště řádně označeno značkou IP 13c.  

A jak je parkoviště značeno ve Vaší obci či městě?  

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě 

 

 

  

                                                           
4
 Zdroj obrázku: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 256/2015 Sb., kterou se stanoví pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpi-

sů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, © 2000–2016 [cit. 17.09.2018]. 
5
 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočka Olomouc ze dne 27.04.2018 sp. zn. 65 A 108/2016-39. In: ASPI [právní informační systém]. Wol-

ters Kluwer ČR, © 2000–2016 [cit. 17.09.2018]. 
6
 Rozsudek Nejvyšší správního soudu ze dne 25.07.2018 sp. zn. 9 As 192/2018-30. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, © 2000–

2016 [cit. 17.09.2018]. 
7
 Zdroj obrázku: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 256/2015 Sb., kterou se stanoví pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpi-

sů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, © 2000–2016 [cit. 17.09.2018]. 
8
 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, © 2000–

2016 [cit. 17.09.2018]. 
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Všichni budou letos posílat PF 2019. A všichni budou přání posílat v prosinci. My ne! 

Problémový typ – všeználek 
Setkali jste se někdy s typem člověka, který ví všechno, všude byl a na všechno má svůj názor? Jaký vliv to 
na Vás mělo? Předvádějí se, zvláště své intelektuální schopnosti – ostatní jsou pro ně nudní, únavní a nezají-
maví. V ostatních tak mohou vzbuzovat vztek, odpor a agresi. Mohou být i tyrani, přesvědčivé vystupování, 
poučování, snaha být středem pozornosti, nebývají skutečnými experty, opírají se o laciná, pochybná data, 
např. z médií. Chtějí mít obdiv a uznání ostatních. 

Často si ani neuvědomují, že toho v reálu o dané problematice moc neví. Všeználci jsou často velmi zvídaví 
a jsou velmi dobří ve sběru informací. Poskytněte zpětnou vazbu k předávaným informacím a opravujte pří-
padná pochybení, dáte tak prostor k napravení případných škod. V případě potřeby požadujte vyjasňování 
faktů, protože všeználek často komunikuje příliš všeobecně. Například, když používá všichni to…, tak můžete 
požadovat kdo konkrétně… 

Zároveň musíte být připraveni poskytnout všeználkovi únikovou cestu v okamžiku, kdy zjistí, že jste v dané 
problematice expert nebo máte více znalostí. Oceňte ho za přístup a snahu a nechte ho například zajistit další 
podklady. 

S ohledem na jejich potřeby v oblasti uznání se vyhněte otevřené konfrontaci před skupinou. V případě nut-
nosti řešte situaci mezi čtyřma očima. Pobavte se s ním o dopadech na kolektiv a způsobech, pro které může 
být jejich přístup vnímán negativně. Podpořte je v konstruktivní cestě budování respektu a uznání u ostatních 
díky jejich silným stránkám. 

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

 Ftípek  
 

 

Zdroj: internet 

 

http://www.firemni-sociolog.cz/
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Ptáte se… 
Vážený pane Martynku, absolvovala jsem Vaše školení, kde jste nám mimo jiné nabídl, že když, tak hurá na 
Vás…  dovoluji se proto na Vás obrátit s jednou nevšední, avšak všední a námi velmi využívanou záležitostí, 
která na školení nezazněla a já jsem se Vás na ni zapomněla zeptat: lze používat v dopisech veřejné správy 
symboly , @,  a další? Pokud ne, proč. 

Když jsme byli v mateřské škole, neuměli jsme mnozí písmenka. U svého ručníku a na své šatní skřínce jsme 
měli obrázek/symbol, podle kterého jsme se orientovali, např. motýla, želvičku, lokomotivu, křížek… 
V dospělosti v oficiálním styku symboly telefonu a zavináče nahrazujeme slovy telefon, mobil, e-mail, … 

U šipky  mi chybí větná souvislost… V textu si ji umím představit, když nahrazuje slova „z toho vyplývá“. 
Opět však platí, že se hodí pro méně formální nebo marketingové texty, protože symbol může být pěti čtenáři 
interpretován pětkrát jinak (viz mé nepochopení významu Vámi zaslané šipky). 

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

Skenování vyhlášek s podpisem starosty… 

Obrátili se na mě tři klienti (tajemníci) s tím, že byli na semináři pořádaném MV ČR žádáni, aby do datovky 
MV ČR posílali sken vyhlášky s podpisy starosty a místostarosty. Požádal jsem lektorku, aby byla tak hodná, 
podepsala kus papíru a svůj vlastnoruční podpis mi poslala naskenovaný e-mailem nebo datovou schránkou. 
Nesouhlasila. Díky bohu! Přesto trvala na tom, aby starostové svůj podpis skenovali. 

Ani starostové by neměli na elektronicky vystavované dokumenty dávat své podpisy. Praxe neskenování pod-
pisů je v souladu s legislativou, např. zákonem o archivnictví a spisové službě (zveřejňování stejnopisů), správ-
ním řádem (zveřejňování nepodepsaných rozhodnutí), zákonem o dani z příjmu (zasílání nepodepsaných fak-
tur), zákonem o registru smluv (zveřejňování obrazu textového obsahu), …, judikáty nejvyššího soudu atd.  

Podepsaný originál smlouvy, vyhlášky, stanoviska, …., založí starosta do šanonu pro případ kontroly, ale na 
kamennou desku, elektronickou desku nebo do datové schránky, vloží vždy jen nepodepsaný stejnopis, popř. 
stejnopis opatřený elektronickým podpisem. (Mimochodem, novela správního řádu k 01.07.2017 rafinovaně 
vynechala část § 69 odst. 3 – viz níže.) 

Navíc… podpis starosty není na vyhlášce notářsky ověřen, takže nikdo na MV ČR nepozná, zda to je jeho pod-
pis nebo zda dokument podepsala uklízečka. Není možné skenovat ničí podpisy a posílat je e-mailem. 
V případě zneužití je důkazní břemeno na tom, jehož podpis byl zfalšován, nikoli na falšovateli. Text zákona 
o obcích je poměrně strohý (§ 12 odst. 6), a přesto všeříkající… Nic o skenování podpisů zde není. 

Lehký galimatyáš uvařila novela správního řádu… Ostatně sami srovnejte dvě verze téhož… 

Do 30.06.2017 
§ 69 odst. 3: Pokud se na žádost účastníka má roz-
hodnutí doručit elektronicky, vyhotoví úřední oso-
ba, která za písemné vyhotovení rozhodnutí odpo-
vídá, jeho elektronickou verzi s tím, že na místě 
otisku úředního razítka vyjádří tuto skutečnost slo-
vy „otisk úředního razítka” a dokument podepíše 
svým zaručeným elektronickým podpisem založe-
ným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akredi-
tovaným poskytovatelem certifikačních služeb.  

Od 01.07.2017 
§ 69 odst. 3: Pokud se má rozhodnutí doručit elek-
tronicky, vyhotoví úřední osoba, která za písemné 
vyhotovení rozhodnutí odpovídá, jeho elektronic-
kou verzi. 

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

Otázka: Pozve-li mě známý muž (kamarád) na skleničku, případně kávu nebo večeři, vždy si útratu platím sama. Mí ka-
marádi už jsou na to zvyklí, celkem to přijali, ale všechny mé kamarádky si myslí, že je to vůči muži neslušné. Nechápu, 
proč by za mě měl muž platit, když jsou to přátelská, často opakovaná, posezení. Totéž platí, když jsem v lázních a tam 
je to také jen nezávazné posezení u kávy nebo skleničky, které se nikdy už ani neopakuje. 

 

 
Odpověď: Máte do jisté míry pravdu. Už Jiří Guth-Jarkovský doporučuje nezadaným slečnám a ženám, aby si útratu 
platily samy, aby nevznikl pocit jistého závazku vůči muži. Jsou ale muži, já patřím mezi ně, kteří vždy zaplatí za ženu – 
a nic z toho nevyvozují. Záleží na tom, jaký máte vztah k muži, se kterým jdete na kávu nebo na skleničku. Chcete-li mu 
dát najevo, že mezi Vámi oběma není žádný závazek, zaplatíte si sama. Jde-li o muže, kterému můžete jeho pohostin-
nost nějak oplatit (koupíte recipročně lístky do kina, na koncert, dáte mu nějaký malý dárek), pak by měl platit on a Vy 
najdete příležitost, jak mu to oplatit. 

 

 
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 

 

 
Otázka: Sedíme s přítelem v restauraci a večeříme. Slavnostně, slavíme narozeniny. Přítel miluje velmi pálivé pokrmy, 
proto má rád orientální restaurace. Má to své následky, potí se mu pleš. A tak neváhá a připravené ubrousky používá 
k otírání pleše. Jsme k sobě otevření, tak jsem k němu vlídně kritická, že „to se přece nedělá“… 

 

 
Odpověď: Muži, kteří mají pleš, nelibě nesou, když se jim potí, je to vidět, je to nápadné, obtěžuje je to, a proto jsou 
zvyklí si pleš utírat. v žádném případě k tomu ale nesmějí použít ubrousek, ten slouží jen k otírání úst při jídle, leží na 
klíně, nesmí se použít ke smrkání, kýchání, otírání pleše. Na to má muž v kapse kapesník. Kapesník pro veřejné použití je 
bílý, látkový (károvaný je leda tak do přírody a papírový „kapesník“, tedy čtvereček z buničiny, je jen sanitární prostře-
dek, asi jako toaletní papír nebo papírová utěrka v kuchyni, neukazuje se na veřejnosti). Mimochodem, sada bílých ka-
pesníků je vhodný dárek... 

 

 

 Citáty   
 „Každý člověk má tři charaktery: ten, který mu připisují, ten, který si připisuje on sám, a konečně ten, který fakticky 

má.“ (Victor Hugo) 

„Ze všech tvorů jen člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je bez hladu, mluví, ač nemá co říci.“ (John Steinbeck) 

„Člověk potřebuje dva roky, než se naučí mluvit, a šedesát, než se naučí mlčet.“ (Lion Feuchtwanger) 
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Nejvtipnější jmenovky ze seminářů  
Na našich seminářích si účastníci sami nadepisují jmenovky podle toho, jak si přejí být oslovováni. Kromě tra-
dičních křestních jmen můžeme někdy vídat velmi vydařené přezdívky: 

 

 

 Citáty  
 „Lidé nejsou horší, než byli dříve. Jenom zpravodajství o jejich činech je teď důkladnější.“ (Pristley) 

„Existují lidé, kteří po uzavření dohody fifty-fifty trvají na tom, že ta pomlčka patří jim.“ (Laurence J. Peter)  

„Šťastný člověk, který se umí zasmát sám sobě! Bude mít vždy něco, co ho rozveselí.“ (Habíb Burgiba) 

„Překážky v nás vyburcují vlohy, které by za příznivých okolností zůstaly dřímat.“ (Charles Dickens) 

„Člověk je dobrý, to jen lidé jsou špatní.“ (Erich Kästner) 
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Veřejnoprávní původci dokumentů 
a (ne)možnost existence originálu dokumentu v listinné podobě9 

Každý nositel a vykonavatel veřejné moci (zjednodušeně řečeno) je dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) povinen vést 
spisovou službu – někteří v plném rozsahu, jiní v omezeném rozsahu. Tato největší skupina s povinností vést 
spisovou službu je označována jako veřejnoprávní původci. Ti, kteří musí vést spisovou službu v plném rozsa-
hu dle zákona, jsou označováni jako určení původci. 

Výkonem spisové služby se rozumí zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, zahrnují-
cí jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání 
a vyřazování ve skartačním řízení dle ust. § 2 písm. l) zákona. 

Zákon pak definuje nejužší skupinu mezi veřejnoprávními původci, a tou jsou ti, kteří musí vykonávat spisovou 
službu pomocí elektronického systému spisové služby (zkratka EDRMS – z angl. Electronic Document and Re-
cord Management Systém). Jsou jimi: 

 organizační složky státu – „státní orgány“, 

 ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, státní příspěvkové organizace, vysoké školy, 

 zdravotní pojišťovny, právnické osoby zřízené zákonem, kraje a hlavní město Praha. 
(dále jen EDRMS původci). 

Tato povinnost je zakotvena v ust. § 63 odst. 3 zákona. Zákon spolu s prováděcí vyhláškou č. 259/2012 Sb., 
o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb. (dále jen „vyhláška), stanoví četná 
pravidla pro EDRMS a oběh dokumentů v rámci tohoto systému.  

Jednou z povinností je, je-li EDRMS původci doručen dokument v digitální podobě (původce je povinen zveřej-
nit, jaké datové formáty přijímá vyjma zákonem stanovených výstupních datových formátů nebo formáty do-
kumentů, které jsou výstupem z autorizované konverze dokumentů obsažených v datové zprávě a dále pak na 
jakých přenosných technických nosičích dat tyto digitální dokumenty přijímá), jeho oběh v rámci původce 
pouze v digitální podobě.  

Je-li původci doručen dokument v analogové podobě, provede podatelna autorizovanou konverzi do podoby 
digitální. Takto obíhají dokumenty až do „konce“ životnosti dokumentu v rámci původce. Od původce putuje 
takový dokument do archivu nebo do „virtuálního koše“. Archivem je potřeba rozumět předání balíku digitál-
ních dokumentů do Národního digitálního archivu10. Dokumenty, které nejsou archivem označeny za archivá-
lie, lze v rámci povoleného skartačního řízení jednoduše vyhodit. 

Je možné, aby tito EDRMS původci ukládali vytištěný dokument v listinné podobě (zákon ho označuje za ana-
logový dokument) s vlastnoručním podpisem a razítkem? Zcela jednoznačně není – zákon mluví jasně: EDRMS 
původci s dokumentem pracují pouze s dokumenty v digitální podobě od přijetí až po jeho vyřazení – předání 
do archivu nebo „vyhození“ v rámci skartačního řízení. Nepřipouští se jiný postup. Jediným případem je do-
kument, který ani z analogové podoby nelze konvertovat do digitální (typicky průkazy, geometrické plány 
atd.).  

                                                           
9
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na 

vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, © 2000–2016 [cit. 18.09.2018]. 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, © 2000–2016 [cit. 
18.09.2018]. 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační sys-
tém]. Wolters Kluwer ČR, © 2000–2016 [cit. 18.09.2018]. 
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační 
systém]. Wolters Kluwer ČR, © 2000-2016 [cit. 18.09.2018]. 
Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 
Kluwer ČR, © 2000–2016 [cit. 18.09.2018]. 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.10.2010 sp. zn. 1 As 90/2010. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, © 2000–
2016 [cit. 18.09.2018]. 
10

 Viz http://digi.nacr.cz/  

http://digi.nacr.cz/
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Běžnou praxí je, že dokument či celý spis je duplicitně veden v listinné podobě, pak se jedná o tzv. stínový spis, 
jehož vedením se může původce dopustit porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 
a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

Dokumenty přijaté původcem i vzniklé z činnosti původce, jež sám dál nepředává, samozřejmě uchová 
v digitální podobě tak, aby byla zajištěna věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jejich obsahu 
a čitelnost, dále pak musí být připojena metadata prokazující existenci dokumentu v čase (běžné, nikoli jediné, 
zajišťovací prvky: kvalifikovaný elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko + systém zajišťující 
přerazítkování dokumentu za doby platnosti podpisu a pečetě). Tyto vlastnosti musí EDRMS původce zachová-
vat do doby uložení do archivu nebo zničení.  

Klíčovou otázkou je skupina digitálních dokumentů, které směřují vně strukturu původce a doručují se různým 
příjemcům. I v tomto má ovšem právní řád jasno. Orgány veřejné moci (nezaměňovat s veřejnoprávními pů-
vodci dle zákona – orgány veřejné moci jsou pojmem zřejmě širším) doručují následovně: 

 mezi sebou jsou povinny doručovat pouze elektronicky do datové schránky, 

 vůči právnickým osobám (zřízeným ze zákona a zapsaným v obchodním rejstříku) pouze elektronicky 
do datové schránky, 

 vůči zbytku (rozuměj fyzické osoby podnikající a fyzické osoby), které mají zpřístupněnu datovou 
schránku také pouze elektronicky do datové schránky. 

Jediným případem, kdy orgán veřejné správy musí převést vytvořený digitální dokument do analogové podo-
by, opatřit vlastnoručním podpisem a razítkem a doručit prostřednictvím držitele poštovní licence je případ, 
kdy doručuje někomu, kdo nemá zřízenu datovou schránku. I v tomto případě ale pouze doručí analogový do-
kument a sám si ponechá uložen ve spise pouze stejnopis v podobě digitální.  

Tato pravidla jsou obsažena v ust. § 17 a násl. zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech), 
jež je lex specialis vůči všem ostatním zákonům, které upravují doručování orgány veřejné moci (např. zákon 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – sám neupravuje doručování do datových schrá-
nek, i přesto je při doručování správních dokumentů povinnost přednostně doručovat do datové schránky, 
má-li ji osoba zřízenu právě díky existenci zákona o elektronických úkonech).  

Pro názornost – Andrea Kovářová má zřízenu datovou schránku jako fyzická osoba, dopustí se přestupku a je jí 
orgánem veřejné správy doručováno doporučeným dopisem do vlastních rukou. Ta ho na poště nepřevezme, 
ač se v místě bydliště zdržuje. V tomto případě nelze uplatnit fikci doručení dle § 24 odst. 1 správního řádu, 
neboť je povinností orgánu doručit do datové schránky, mám-li ji zpřístupněnu. Jedná se ovšem o domněnku 
vyvratitelnou – fyzická osoba musí namítnout, že nebylo platně doručeno a že nelze uplatnit fikci doručení. 
K tématu doručování do datových schránek existuje četná judikatura, zejména Nejvyššího správního soudu.11 

Ostatní veřejnoprávní původci vyjma EDRMS původců mají prozatím na výběr, vedou-li spisovou službu 
v podobě listinné nebo elektronické. Zákon ale i pro ně stanovuje prioritu vedení prostřednictvím EDRMS, 
umožňuje-li to povaha věci. Je-li stanoveno vedení spisové služby v podobě elektronické samotným původ-
cem, pak musí ustanovení o oběhu dokumentů, výše uvedená, také dodržovat. 

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě 

 Citáty   
 „Člověk je jediný tvor mezi živočichy, který se umí červenat, a je také jediný, který k tomu má mnoho důvodů.“ (Mark 

Twain) 

„Člověk má pět smyslů. Kolik má nesmyslů, to se nedá spočítat.“ (Milan Lasica a Július Satinský) 

„Lidé jsou ze tří čtvrtin zlí. Ta poslední čtvrtina ujde.“ (Aristide Maillol) 

 

 

                                                           
11

 Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.10.2010 sp. zn. 1 As 90/2010.  
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Získejte čas díky rajčeti 

Jednoduchý návod jak stihnout 2× více práce v polovičním čase 

Znáte to. Máte před sebou ne moc příjemnou práci. Naštěstí (nebo možná bohužel) taky dostatek času. Pracu-
jete vláčným tempem, trochu se v tom přehrabáváte a nebaví Vás to. Stihneme mezi tím udělat i spoustu ji-
ných nepodstatných věcí – prokrastinujete. Efektivní to není ani trochu. 

„Sprinty“ místo „maratonu“ Smyslem této metody je zvýšit osobní produktivitu díky ma-
ximálnímu soustředění. Místo neefektivních dlouhých „dálkových běhů“, vyzkoušejte pra-
covat v krátkých a intenzivních „sprintech“. Metodě se říká „rajče“ podle kuchařské minut-
ky ve tvaru rajčete. Použijeme jí na měření délky „sprintů“. 

Rajče Vám zvýší efektivitu 

1. Představte si co nejpřesněji, jaký má být ideální výsledek úkolu (práce). Nejlépe také vizuálně. 
2. Stanovte si, kolik času úkolu maximálně věnujete. Nastavte si na minutku čas práce – maximálně ale 

25 minut. 
3. Určete si, co budete dělat o „přestávce“ (po tom, co minutka zazvoní). Měla by to být nějaká krátká, 

ale příjemná aktivita. Například si uvaříte kávu, podíváte se na včerejší sportovní výsledky apod. Něco, 
na co se těšíte. 

4. Nenechte se vyrušovat (zavřete elektronickou poštu, ztište mobil, nepřijímejte „návštěvy“). 
5. Zapněte časomíru. 
6. Začněte (už konečně) pracovat.  
7. Pokud opravdu na těch pár minut udržíte plné soustředění, budete překvapeni, kolik práce jste stihli 

udělat. Nadto Vás práce bude více bavit. 
8. Po vypršení času (pokud úkol nemáte dokončený) přerušte práci tak, abyste věděli, čím konkrétně bu-

dete po přestávce pokračovat. Čas práce nastavený na minutce moc nepřetahujte. (Efektivita bude 
rychle klesat.) 

9. Dejte si několik minut přestávku – užijte si naplánovanou odpočinkovou aktivitu. 
10. Vraťte se k práci. A postup opakujte, než vyprší celkový čas, který jste se rozhodli úkolu věnovat. 

Vyzkoušejte RAJČE. A dejte nám vědět, jak Vám zafungovalo. 

Daniel Sikora, lektor seminářů měkkých dovedností 
  

 Ftípky  
 Kdo se moc ptá, málo googlí. Spam nechodí po horách, ale po lidech. Kam Facebook nemůže, tam nastrčí Like button. 

Všechno padá, co software má. Co můžeš tweetnout dnes, neodkládej na zítřek. 

Tak dlouho se chodí s Acerem do práce, až mu víko upadne. Co na srdci, to na Facebooku. Všude dobře, s wifi nejlíp. 

Tak dlouho se chodí s otázkou na Seznam, až se zajde na Google. Kdo chce kam, nabourá se tam. 

Třikrát zálohuj a jednou formátuj! Darovaným titulkům na hrubky nehleď. 

Kolik máš účtů na sociálních sítích, tolikrát jsi člověkem. Přišel, viděl, vyfotil a nasdílel. 

 

 

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 03/2018 
vyšel 30.09.2018. Tvůrčí tým řídí: Radim Martynek, radim@martynek.cz. ISSN: 1805-7292. Newsletter zasí-
láme 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. 

  

mailto:radim@martynek.cz?subject=K%20Nevšedníku
file:///C:/Users/Radim/Documents/!!Akademie%20vzdělávání,%20s.%20r.%20o/Nevšedník/www.akademie-vzdelavani.cz
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz?subject=K%20Nevšedníku
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Láska vždycky vyhrává  
aneb dvanáct poučení z dvanácti let manželství 
Za dvanáct let manželství jsme my dva už zažili leccos. Brali jsme se, než jsem dokončil studia. Žena brzy otě-
hotněla. Dokončil jsem školu a přišlo miminko. Pak dva potraty. A další čtyři děti. S příchodem toho nejmladší-
ho jsme měli pět dětí ve věku do osmi let. 

Postupně jsme si pořídili čtyři domy. Mezi tím jsme si jeden pronajímali. Taky jeden byt. U čtyř různých spo-
lečností jsem vystřídal pět různých zaměstnání. Bydleli jsme postupně ve čtyřech městech. 

V mnohém náš život probíhal opravdu zrychleně. A v průběhu oněch dvanácti let jsme mnohé zjistili. O sobě 
samých i jeden o druhém. O tom, jaký význam má manželství a proč stojí za to o ně bojovat. Když jsme se 
brali, byli jsme mladí a zamilovaní. Má nastávající mi řekla „ano“, když nám bylo jen něco málo přes dvacet. 
Na manželství jsme vůbec nebyli připraveni. 

Po dvanácti letech jsme si o manželství ujasnili dvanáct věcí: 

1. Snaha rozdělit si povinnosti striktně 50 na 50 vede jen ke zklamání 
Po určitou dobu jsme manželství brali jako hru. Soutěž svého druhu. Když já udělám tohle, ty musíš udělat 
tamto. Sejít se musíme v půli cesty. Když uděláš dvacet věcí ty, udělám dvacet věcí i já. Jak říkám, bylo to něco 
jako hra. Jenomže opravdovou snahu prokážete teprve tehdy, když jeden z Vás do půli cesty zkrátka dojít ne-
může. A ten zbývající kus musí ujít jen jeden. Přičemž poměr může být třeba i 90 ku 10, je-li jeden z partnerů 
nemocný nebo má depresi. 

Nedívejte se na manželství přes čísla. Nepočítejte si skóre. Protože tak vždycky někdo prohrává. 

2. Nechte si v životě místo pro zážitky 
Na samém začátku známosti s Brooke jsem se fakt děsně snažil. Chodili jsme na dlouhé procházky, večeřeli při 
svíčkách, dělal jsem všechno, abych si ji získal. Jak se potom valily roky a povinnosti, nechal jsem oheň mezi 
námi mnohokrát málem uhasnout. Bojovat o to, aby tenhle oheň neuhasnul, nemusíte zrovna hned cestou do 
Paříže. Nečekaně si vyrazit do nějakého hotelu, najmout na večer chůvu k dětem nebo jen vlastnoručně na-
psat krátký něžný dopis, dvě věty – i takovou formu to může mít. 

Naučte se v manželství vytvářet a oceňovat Zážitky. 

3. Ze všeho nejdřív vždycky líbejte 
Určitě v tom nejsem žádný mistr, přesto ale vždycky Brooke políbím hned, jak přijdu domů. Ještě před tím, než 
dám pusu našim dětem. Tyhle zdánlivé drobnosti mají veliký význam. Je pro mě opravdu moc důležité, abych 
byl skvělý otec. Ale ještě větší důležitost pro mě má, abych byl skvělý manžel. 

Jinak bychom se totiž mohli proměnit v sousedy v domě, kteří společně vychovávají děti. 

4. Výdrž – to je často ten nejlepší popis lásky 
Když jsme byli novomanželé, bylo opravdu velmi snadné Brooke milovat. A pro ni bylo snadné milovat mě, 
dokud všechno bylo v pohodě. Daleko těžší však je bojovat o lásku, když ztratíte dítě. Nebo se ocitnete 
v těžkém finančním propadu. Nebo když se přiznáte k nějaké své opravdu nehezké tajnosti. Pohádky se hodí 
leda tak do kina, reálný život člověku často podrazí nohy, je chaotický a nedá se předvídat. 

Vydržte, až přijdou zlé časy. 

5. Opravdový život se skládá z malých okamžiků 
Narození dítěte, vysněné bydlení… Významných událostí je v manželství dost. Většina dní je však všední ruti-
nou. Já osobně se obviňuju, že jsem propásl spoustu malých okamžiků – chodil jsem místo toho do práce, 
abych získal ještě víc. Dnes už jsem pochopil, že život se skládá především z těch nevelkých chvil, zdánlivě ne-
důležitých okamžiků. 

Dneska se učím milovat cestu stejně silně jako její cíl. 
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6. Blízkost a přítomnost není totéž 
Přijít domů dřív, najmout chůvu, abyste se ženou mohli jít na rande nebo dokonce jet na dovolenou, to je 
všechno bezvadná věc. Ale být si blíž fyzicky ještě neznamená být si blíž citově. Pro mě emocionální blízkost 
znamená, že místo zírání do iPhonu se budu dívat do očí své ženě a místo prohlížení Instagramu a čtení zpráv 
na Twitteru budu poslouchat její srdce. 

Máte-li možnost být si nablízku fyzicky, snažte se také být si blízko citově. 

7. Srovnávání kalí každou radost 
V dnešní době mají lidé hloupý zvyk vystavovat na sociálních sítích patřičně přelakovanou fasádu vlastního 
života. Pokud tomuhle uvěříte, může se Vám stát, že Vaše manželství Vám začne připadat jako stojatá voda. 
A že například támhle sousedovic mají manželství mnohem povedenější. Už jenom tím, že někdo začne srov-
návat bankovní konta, domy a byty, chování dětí a svoje manželství s ostatními, zadělává si na chmury na 
vlastním čele. Zbavuje sám sebe radosti. 

Vždycky bude někdo mít něčeho víc nebo něco lepšího. No a co? Tuhle hru nikdy nehrajte. 

8. Jistěže každý z Vás může kdykoli manželství nechat plavat 
Každý zná manželství, která vyústila místo oslav do bolesti. Skončila rozvodem místo valčíku při padesátém 
výročí svatby. My s Brooke moc dobře víme, že jsou dny, kdy by bylo mnohem lehčí to vzdát, než se dál snažit. 
A víte co? Každý den znovu si vybíráme jeden druhého. 

Stejně jako dřív jsme k sobě poctiví, když jeden z nás nemá pravdu. Protože to stojí za to. 
 
9. Ve prospěch toho druhého vezměte iniciativu do vlastních rukou 
Často doma rozebíráme, jestli patříme k těm, co více berou, nebo co víc dávají. Dáváme nebo poskytujeme? 
Nebo jsme takoví, že jen bereme a využíváme? 

Jsem si jist, že daleko lepší je prožít život, ve kterém děláš všechno pro blaho toho druhého. 

10. Žijte společně 
Manželství je složitá a náročná věc, zároveň však je nádherné a stojí za to. Žije-li člověk sám a izolovaně, 
vždycky ho to svádí, aby se vzdal. Ale obklopený svou rodinou a přáteli, kteří znají jeho silné i slabé stránky, 
kteří vědí, jak se snaží, cítí neustálou podporu. 

11. Odpustíš mi? 
Připusťme otevřeně, že v manželství bývá jeden ke druhému nespravedlivý častěji, než jsme vůbec ochotni si 
přiznat. V rámci vytáček si lžeme, zapomínáme důležitá data a vzkazy a pak se vztekáme. Příkladů by byla 
spousta. Místo co byste vinu házeli na druhého nebo se vyhýbali zodpovědnosti, zeptejte se: Odpustíš mi? 
Vaše manželství to posílí. 

Právě tahle otázka, daleko více než obvyklé Promiň! vede k usmíření. 

12. Láska vítězí 
Tenhle seznam by mohl být velmi dlouhý. Nemluvil jsem o věcech, jako jsou čestnost, potřeba najít čas 
a nápad na rande jako kdysi, umění zdůraznit a ocenit silné partnerovy stránky. Ale ani všechny seznamy světa 
neupevní manželství víc než láska. Protože láska konec konců zvítězí nade vším. Překoná každou pochybnost, 
každou obavu. 

Láska nás inspiruje a vede k velikým činům. Láska vždycky vyhrává. 

Zdroj: www.pronaladu.cz/laska-vzdycky-vyhrava-aneb-dvanact-pouceni-z-dvanacti-let-manzelstvi  
  

http://www.pronaladu.cz/laska-vzdycky-vyhrava-aneb-dvanact-pouceni-z-dvanacti-let-manzelstvi
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K zamyšlení: Lidé nad 40 by měli pracovat jen 3 dny v týdnu… 
Je vám 40 a začínají vám v práci slábnout síly? Cítíte, že se nejste schopni soustředit tak, jako dříve? Nejste 
sami. Vědci si myslí, že by lidé na čtyřicet let měli pracovat jen 3 dny v týdnu. Proč? Nedávná studie provede-
ná odborníky z Melbournského institutu aplikovaného hospodářského a sociálního výzkumu přinesla zajímavé 
poznatky. Pracovat okolo 30 hodin týdně přispívá k dobrému fungování kognitivních funkcí, ale jakékoliv 
další přetížení způsobí pokles výkonu. 

U lidí, kteří pracovali 55 hodin týdně a více, byl zpozorován větší kognitivní úpadek než u těch, kteří neměli 
práci, odešli do důchodu nebo vůbec nepracovali. Byly zahrnuty aktivity jako čtení slov nahlas, zkoušení čísel 
atd. Testy čtení jsou „vědomým“ prvkem schopnosti, zatímco „myšlení“ zahrnuje paměť, výkonnost 
a abstraktní uvažování. 

Je známo, že luštění křížovek a sudoku v pozdějším věku vede ke zlepšení mozkových funkcí. Při nadměrné 
stimulaci má ale opačný účinek. Podobné je to i s prací. 

Stupeň intelektuální stimulace může záviset na pracovní době. Práce může na jednu stranu vyvolat aktivitu 
mozku, ale příliš dlouhá práce může zároveň vést k únavě a stresu, což poškozuje kognitivní funkce. Práce na 
částečný úvazek může mít význam při zachování funkce mozku ve středním a vyšším věku. 

Samozřejmě se musí zvážit jednotlivé druhy práce, některé jsou méně náročné a jiné zase více. „Profese, které 
zahrnují dlouhodobou práci ve stresu, v konkurenčních náročných oblastech, obecně poškozují zdraví.“ 

Ale lepší práce na 40 hodin týdně než žádná práce. Bohužel toto jsou pouze doporučení odborníků, k ničemu 
takovému se ale neschyluje, naopak. Státy neustále prodlužují věk, ve kterém se chodí do důchodu. 

Zdroj: https://happymag.cz/uspech/lide-nad-40-by-meli-pracovat-jen-3-dny-tydnu-tvrdi-vedci/ 

Recept! 
V červnovém vydání Nevšedníku jsem zveřejnil mikročlánek s názvem Recept? s dotazem Jaké ingredience 
smíchat – v jakém poměru – jak zpracovat, aby člověk získal jednu výjimečnou a charizmatickou ženu… a byl 
mile překvapen kreativitou našich čtenářů. 

Díky došlým reakcím jsem si uvědomil, že byl nechtě napsán dvojsmyslně. Spousta lidí posílala recepty na se-
stavení takové ženy, jako by se jednalo o ingredience na polévku z dýně hokaido. Jen jediná pisatelka pochopi-
la, že ta žena opravdu existovala: 

Člověče, jestliže jste potkal takovou ženu – nalezl jste poklad, o který stojí za to bojovat! Do boje oblečte 
brnění z vysoce odolné trpělivosti a laskavosti – tato ocel otupí i nejostřejší diamant. Do ruky vezměte kytici 
– po použití vždy zakoupit další čerstvou neboť krásné čerstvé květiny jsou tím nejlepším mečem rytíře. Na 
obličej nenasazujte žádnou masku, protože přetvářka je to nejhorší, co byste mohl použít. Přátelský úsměv 
a upřímný pohled jsou tou nejlepší bojovou taktikou a zmátly v historii lidstva nejednoho protivníka (tedy 
v tomto případě protivnici). Občasné pozvání na dobrou mňamku podané ftipným a rafinovaným způsobem 
je dobrým důvodem k setkání na neutrální půdě a možností k vyjednávání.  Jste muž, bojujte jak o život! 
Čím déle bude odolávat, tím větší máte jistotu, že tato žena není přelétavá a stojí za to ji získat. Obléhejte 
tuto pevnost na všech frontách – nenápadným jemným a vtipným způsobem jí dávejte najevo, že o ni stojí-
te. Pozor na vnucování – to by byla prohra. Pokud budete bojovat s neutuchající kreativitou a šarmem, ru-
čím za kladný výsledek.  Neochabujte, protože pro ni je důležité vidět, že se nenecháte odradit nějakým tím 
na první pohled neúspěchem. Zkouší Vás, co vydržíte. Potřebuje muže, na kterého se bude moci spoleh-
nout, který není padavka, který při prvním neúspěchu neodchází bojovat jinam, kde je to snazší. Muže, kte-
rý není přelétavý. Použijte notnou dávku vynalézavosti a odvahy. Spolehněte se na srdce, to vždy řekne co 
dál. Tento čas „boje“ je jedním z nejkrásnějších v životě člověka a celý život se na něj vzpomíná. Lépe je 
vzpomínat ve dvou. Tak to nepokažte a dejte vědět, jestli jste uspěl. Přeji hodně štěstí!  

(Aby to nedopadlo jako s těmi dvěma v tom článku, co byli nejlepšími přáteli, ale ve skutečnosti se milovali 
a nikdy nenašli odvahu si to říct – prošvihli celej život.)  

 Za zaslaný recept se budu rád revanšovat pozváním k šálku kakaa se lžičkou. 

https://happymag.cz/uspech/lide-nad-40-by-meli-pracovat-jen-3-dny-tydnu-tvrdi-vedci/
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Nabídka svižného interaktivního akreditovaného odborného semináře  

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

realizovaného v sídle úřadu pro 30–40 účastníků 

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, úspo-
ra času při současném zvyšování prestiže organizace zavedením normy do praxe. Nedílnou součástí je sezná-
mení s pravidly společenského „chování“ v písemném styku a rozbor písemností dané organizace. V písemné 
komunikaci nemáme nikdy druhou šanci udělat perfektní první dojem, takže Vás odnaučíme psát „dobrý 
den“ v e-mailech. 

Dotčená legislativa 

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě  

 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 bez DPH za školicí den za skupinu 30–32 účastníků (Ø 744 Kč/osobu) 
 28.800 Kč bez DPH za školicí den za skupinu 36–40 účastníků (Ø 720 Kč/osobu) 

Akreditace 

Seminář je akreditován MV ČR v prezenční podobě – za účast získají účastníci osvědčení o účasti na akredito-
vaném semináři se započtením 1 dne do průběžného vzdělávání.  

Osnova 

 legislativní dopady na úpravu písemností vytvářených obcemi a úřady 

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

 rozbor písemností vytvořených 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 
 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 

Z dalších témat 

 Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech (vyprodán do 03/2019)  
 Mozkový jogging, Zvyšování psychické odolnosti úředníků ÚSC (vyprodán do 11/2O18) 
 Akademie zad aneb aby záda nebolela (vyprodán do 12/2018) 
 anti-GDPR: Ochrana osobních údajů a šikanózní podání 

 


