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V jeho závěru často rekapitulujeme, čím byl pro nás zajímavý,
čím přínosný a koho nám do života přivedl, neb – jak říká staré
moudro – každý koho v životě
potkáme, je pro nás dar, test
nebo trest.
Do nového roku Vám přeji kila zdraví, litry štěstí a kilometry splněných přání (ne zrovna v tomto pořadí). A taky myslete na to, že život
se neskládá z nádechů a z výdechů, ale z okamžiků, které Vám vzaly
dech.
Inspirativní čtení Vám přeje
Radim Martynek
jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o.

Jak to jen vysvětlit…?
Cílem veřejné sbírky, kterou jsme ohlásili v zářijovém Nevšedníku,
není vybrat peníze pro Radima Martynka, jeho firmu nebo jemu
blízkou osobu. Cílem je vybrat peníze na zakoupení zástěrek pro
zdravotnický personál ve Vašich městech… pro Vaše ordinace, polikliniky, nemocnice, domovy seniorů.
Mezi nejčastější argumenty a reakce, se kterými se při jednáních
s tajemníky a starosty setkávám, patří:
JE TO MOC DRAHÉ… Jedna veselá zástěrka stojí 997 Kč vč. DPH.
Stejně kvalitní bílá lékařská halena stojí o něco méně, ale dopad na
dítě je nesrovnatelně nižší. V reportáži České televize na stránce
http://bit.ly/VeseleZasterky o tom hovoří rodiče i zástupci nemocnice, které jsme už první zástěrky sponzorsky věnovali.
JE TO NEKVALITNÍ, OBRÁZEK SE RYCHLE SEPERE… Děkuji za tento
kvalifikovaný odhad učiněný z obrázku… Potisk zástěrek je odolný.
Materiál na zástěrky vyrábí HEDVA Moravské Třebová. Materiál splňuje přísné mezinárodní zdravotnické testy. K dezinfekci je možné
použít výrobků, které jsou určeny pro chemotermickou dezinfekci
textilií při 40 °C. Barvy tisku i samotné praní je také testováno.

Výběr referencí
z nedávných školení
Etiketa a normy v písemném styku –
úprava písemností podle normy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Magistrát města Frýdku-Místku
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem
Městský úřad Jablunkov
Městský úřad Kuřim
Městský úřad Lanškroun
Městský úřad Litvínov
Městský úřad Němčice nad Hanou
Městský úřad Nové Hrady
Městský úřad Nové Město na Moravě

MY PŘISPÍVÁME KONKRÉTNÍ OSOBĚ V JINÉ SBÍRCE… Zástěrka je určena sestřičkám, lékařům, ošetřovatelům, …, prostě zdravotnickému
personálu, který se stará o desítky lidí denně. Kolika lidem – podle
Vás – přispějete přispěním na jednu zástěrku?

Městský úřad Nový Jičín

SDĚLUJI VÁM TÍMTO, ŽE VŠICHNI ÚŘEDNÍCI ODBORU ŽP SE PŘIPOJÍ
K VEŘEJNÉ SBÍRCE… A já děkuji…

Městský úřad Třinec

Z výše uvedených příkladů vyplývá jediné: kdo chce, hledá způsoby
– kdo nechce, hledá důvody.

Obecní úřad Hroznová Lhota

Doposud zapojená zařízení: 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, Boskovicích, Uherském Hradišti, Kyjově a další jednotlivě obdarovaná oddělení.
Sbírka končí 31.01.2018. Promyslete prosím ještě jednou, zda 50 Kč
za osobu je příliš za to, že pomůžete zdravotnickému personálu vykouzlit úsměv na tvářích dětí, dospělých i seniorů. Informace naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz/download/verejnasbirka.pdf.

Městský úřad Strakonice
Městský úřad Strážnice
Městský úřad Veselí nad Moravou
Úřad městské části Brno-sever
Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech
Městský úřad Černošice
Městský úřad Hranice
Městský úřad Kamenice nad Lipou
Městský úřad Modřice
Městský úřad Třinec

Děkuji zaměstnancům města Bučovice, kteří jako první zaslali příspěvek na veselé zástěrky.

Další témata realizovaná na úřadech

Radim Martynek

Mozkový jogging
Jak se nezbláznit
Novinky v lidské sexualitě na přelomu
3. tisíciletí (Radim Uzel)
Akademie zad aneb aby záda nebolela
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Jak jíme chlebíčky?
Je to jednoduché: nejíme je…
Koledovali bychom si o nehodu… A i kdyby se nestala,
jak bychom při jejich konzumaci vypadali? Chlebíčky,
ten zpropadený český vynález, jíme o samotě doma,
zhasneme, zatáhneme rolety a pak se jdeme osprchovat. Jíme-li chlebíček na veřejnosti, nemůžeme se věnovat ostatním lidem ve společnosti, máme plná ústa
a plné ruce práce, hlídáme si šaty, prsty, koutky úst,
nos... Chlebíček věru není pochutina do společnosti,
byť je v českých zemích kupodivu tak rozšířená.
Chlebíček nelze slušně jíst, natož se přitom bavit. Vrcholem nevkusu je nabídnout hostům chlebíčky s půlkou vajíčka, kdy musejí hodně otevřít ústa, aby do
nich vajíčko vpravili. Vezmeme si raději něco, co je
estetičtější a méně rizikové. Uvažujeme-li o tom, jaké
občerstvení nabídneme hostům na návštěvě, firemní
oslavě nebo na narozeninovém večírku, volíme raději
malé sendviče, dva plátky naplocho seříznutého pečiva a mezi nimi plátky šunky, sýra, masa, roastbeefu.
Hosté si s nimi poradí mnohem lépe než s chlebíčkem
a budou u toho i lépe vypadat.

Co nesmíme nikdy,
nechceme-li se znemožnit
NIKDY nenechá muž ženu zvednout ze země spadlý předmět • se muž neobjeví na ulici s igelitkou • nenechá
ženu vystupovat z auta nebo nastupovat do něj bez dopomoci
NIKDY pečivo neukusujeme, jen lámeme • nezvedneme v přítomnosti klienta telefonní hovor • neopustíme
toaletu, aniž bychom se ujistili, že po sobě zanecháváme čisto
NIKDY si muž neoblékne košili s krátkým rukávem pod sako • nám nesmí vykouknout lýtko z nohavice (nebo
sukně) nad horním lemem ponožky • si k večernímu obleku nevezmeme jiné boty než kožené šněrovací polobotky na kožené podrážce • nevychází muž v obleku bez látkového kapesníku (papírový je jen privátní sanitární materiál) • nikdy se muž neobjeví večer ve společnosti v šedém obleku • si nevezmeme mokasíny k obleku
• si ke smokingu nevezmeme jiný než černý motýlek • si nepovolíme kravatu a nerozepneme knoflíček u krku
• si nerozepneme sako na pódiu při slavnostní příležitosti • neopomeneme užít deodorant několikrát denně
• nekombinujeme různé barvy kovů mezi hodinkami, sponou opasku a manžetovými knoflíčky • si nevezmeme
boty k opasku a řemínku na hodinkách jiné než téže barvy • si neoblékneme tričko bez límečku nebo šortky do
kanceláře nebo do restaurace • si doma neoblékneme vytahané tepláky
NIKDY neochutnáváme jídlo ze sousedního talíře • nepoužijeme párátko na veřejnosti • nedržíme vidličku
a nůž jako tužku • neuchopíme skleničku za tělo, ale jen za stopku • nepřijdeme na návštěvu dřív než deset
minut po domluveném čase
NIKDY nenutíme návštěvu, aby chodila u nás doma v ponožkách • nenabízíme návštěvám vyřazené trepky
• nejdeme do velkého divadla bez kravaty • nepřijdeme do divadla pozdě • nepředáváme květiny v papírovém
obalu • nenecháme na první schůzce platit ženu • neusedneme ke společnému stolu, aniž jsme se představili
• si nedáme víc než jednu skleničku welcome drinku (no, výjimečně…)
Ladislav Špaček
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Co do dopisu nikdy nepatří?
Pro inspiraci, čeho se vyvarovat v písemném styku, shrnujeme základní pravidla týkající se úpravy písemností
nejen úředního dopisu, ale také dopisu obchodního nebo e-mailu. Úprava osobních dopisů vedoucích pracovníků je zcela odlišná a má svou historii od 70. let minulého století (viz článek na straně 19).
Pravidlo
Od roku 1997 nepíšeme v dopisech Věc.

Špatný příklad

Správný příklad

Věc: Rozhodnutí

Rozhodnutí

Věc: Objednávka

Objednávka

Od roku 1949 nezačínáme žádný dopis ani Dobrý den, pane Novák!
e-mail slovy „dobrý den“.

Vážený pane Nováku,
Milá paní Dvořáková,
Dámy a pánové,

Formát data ve veřejné správě je dán legisla- 1.1.2017
1. 1. 2017
tivou a obsahuje bezpečnostní prvek.
01. 01. 2017

01.01.2017

Formát času je používán napříč celou země- 09.30
koulí ve dvoumístném formátu s dvojtečkou. 0930
Značka h může být uvedena.

09,30

9 h (pro hodnoty bez minut)

0930

09:30

Ke způsobům zvýrazňování již nepatří podtr- Rozhodnutí
žení a prokládání. Zvýrazňujeme tučným ře- R o z h o d n u t í
zem, velkými písmeny a/nebo větším fontem.

1. ledna 2017

Rozhodnutí
ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ
První řádky neodsazujeme od roku 2002, Vážený pane Nováku,
podpis zarovnáváme také k levé svislici.
obracíme se na Vás…
J. Dvořák
Číslo a značku píšeme s mezerou. Zápis bez
mezery značí přídavné jméno

Vážený pane Nováku,
obracíme se na Vás směle
s nesmělou žádostí o…
Jan Dvořák
15 % = patnáct procent
15% = patnáctiprocentní
12 h = dvanáct hodin
12h = dvanáctihodinový

Další informace získáte na svižném odborném akreditovaném semináři Současná legislativa a její dopad na
úpravu písemností – etiketa a normy v písemném styku. Kdo mi po přečtení tohoto článku napíše v e-mailu
„dobrý den, pane Martynek“, ať si mě nepřeje … já přijedu … k šálku kávy se lžičkou…
Radim Martynek

Společenská etiketa s Ladislavem Špačkem
Pro velký úspěch tohoto semináře připravíme na jaře 2018 další běhy v Praze a v Olomouci. Tímto se na Vás
obracíme s prosbou o zaslání orientačního počtu zaměstnanců, které za odměnu na seminář vyšlete. Ceny
budou opět odstupňované podle počtu účastníků – od 1.990 Kč (do 3 osob) do 1.100 Kč (od 10 osob).
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Soutěž
Na níže uvedeném obrázku se pokuste najít všechna místa, jejichž úprava je v rozporu s normou ČSN 01 6910, pravidly
úpravy písemností, zvyklostmi a souvisejícími normami a zákony, a jejich seznam zašlete do 31.12.2017 e-mailem na
adresu info@akademie-vzdelavani.cz. Poznámky:



smlouvu vyhotovil zaměstnanec Středočeského kraje (má to vliv na pořadí podpisů)
v potaz bereme i připomínky k estetice a vhodnosti použitých prvků

Ze všech, kteří najdou v písemnosti všechny klíčové chyby, vylosujeme příjemce nejnovější publikace etikety L. Špačka.
Tato kniha je nejobsáhlejší příručkou etikety, jaká kdy u nás vyšla. Obsahuje komplexní
soubor pravidel etikety ze všech oblastí lidského života. Najdete v ní poučení pro všechny
životní situace a budete vědět, jak být svým dětem vzorem.
V Etiketě se dočtete leccos z toho, co bylo zmíněno v předchozích knihách (brambory se
krájejí vidličkou dnes a krájely se tak i před deseti lety a sako se zapíná na horní knoflík už
od vévody z Windsoru), ale najdete v ní i mnohá pravidla, u nichž došlo oproti minulosti ke
změně (třeba že kravata už není vyžadována tak často jako před dvaceti lety nebo za jakých okolností si lze obléct džíny do společnosti).
Etiketa si všímá rozdílů mezi mladou a starší generací, vysvětluje stylové rozlišení konzervativního a ležérního stylu, neodsuzuje módní vlivy a neomezuje se na drahé a značkové
oblečení. Je moderní, praktická a srozumitelná všem.
Při posuzování klíčových chyb si vyhrazujeme právo mít poslední slovo, tj. nebrat v potaz soukromé názory některých
jazykovědců publikované např. na internetu.
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Kdy může podatelna otevřít obálku?
Jeden z mých klientů měl úmrtí v rodině a ihned mi volal, že musí zrušit schůzku. Neváhal jsem a poslal mu
kondolenci (jak se sluší v civilizované společnosti). Na obálce stálo:
Ctěný pán
Jan Novák
Městský úřad Horní Dolní
Masarykovo nám. 1
999 99 HORNÍ DOLNÍ

Pozorný čtenář na otázku, zda podatelna smí obálku otevřít, odpoví bez zaváhání NE! Jenže podatelna onoho úřadu nejenže nebyla pozorná, když nečte náš Nevšedník, ale zcela ignorovala text příslušného ustanovení
vyhlášky č. 259/2012, o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, bez kterého by úroveň
této oblasti byla na úřadech tristní, obálku otevřela a kondolenci zaevidovala do spisové služby. Klient pak
dva dny věnoval tomu, aby písemnost ze spisovky dostal ven.
§ 5 odst. 1: Pokud je v adrese na obálce doručené veřejnoprávnímu původci uvedeno nad názvem veřejnoprávního původce jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, předá veřejnoprávní původce obálku
adresátovi, popřípadě jím určené fyzické osobě, neotevřenou. Zjistí-li adresát po otevření obálky, která mu
byla předána, že obsahuje dokument úředního charakteru, zabezpečí bezodkladně jeho dodatečné označení a zaevidování. Pokud je v adrese na obálce doručené veřejnoprávnímu původci uvedeno jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby pod názvem veřejnoprávního původce nebo vedle něj, veřejnoprávní původce postupuje, jako by údaje o fyzické osobě nebyly na obálce uvedeny.

Několik detailů k otevírání dopisů určených zaměstnanci
Ochrana osobnosti a jejího soukromí pramení už z ústavního pořádku ČR, a to z Listiny základních práv a svobod – viz článek 13:
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných
v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví
zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem … nebo jiným podobným zařízením.

Ústavně zaručená možnost ochrany je rozvedena v právu soukromoprávním – viz § 86 občanského zákoníku:
Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo
takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti
osobní povahy.

Další ochranu poskytuje ustanovení § 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (přestupek proti občanskému soužití) nebo ustanovení § 182 trestního zákona (porušení tajemství dopravovaných zpráv).
Kromě prováděcí vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby řeší osobní povahu písemností obecně zákoník práce, který na jedné straně stanovuje zaměstnavateli právo kontrolovat zaměstnance, jak využívá pracovní a výrobní prostředky, ale zaměstnanci přiznává právo nenarušování soukromí, otázkou je pouze míra
zásahu a poměřování těchto práv, stojí-li v kolizi. Zakotveno v ustanovení § 316 odst. 2 zákoníku práce:
Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje
zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů,
kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.

Viz také www.uoou.cz/stanovisko-c-2-2009-ochrana-soukromi-zamestnancu-se-zvlastnim-zretelem-k-monitoringu-pracoviste/d-1511
Andrea Kovářová, Radim Martynek
6

Pozor, je čas vánočních večírků!
Večírková sezóna odstartovala v plné síle. Téměř všechny organizace pořádají večírky pro své zaměstnance.
Společenská událost, zábava, uvolnění, ale také okamžiky, kdy může dojít k nevratným škodám.
Za firemním večírkem se skrývají mnohdy týdny příprav strávené
zajištěním správného místa, kapely, programu nebo naopak pouze
zamluvením vhodného stolu v oblíbené restauraci. Zároveň se rozbíhají i neoficiální informace o předchozích večírcích, kdo a jakým způsobem se vyznamenal. Příběhy o projektovém manažerovi, který pije
příliš mnoho a pak napadá ostatní nebo normálně zdrženlivé recepční, která si zvrtnula kotník při pokusu o svůdný tanec na tanečním
parketu.
Tyto zkazky nám připomínají úskalí, která mohou být spojená
s uvolněním často přísných firemních a společenských konvencí.
Nadměrné pití a přílišné snížení zábran může být velmi destruktivní. Může skončit tím, že se lidé zesměšní, skončí v bezvědomí nebo
dokonce útočí na ostatní.
Zdá se to jako klišé až na to, že se tento příběh odehrál již tolikrát.
Většinou se následky takových excesů odehrají pouze v podobě ponižujících chvil po návratu do práce, ale někdy to může mít dlouhodobé
negativní dopady na fungování celého kolektivu. Lidé mohou ztratit
to, co budovali celé roky. Ať už se jedná o pověst, důležité vztahy
nebo důvěru.
Jak se můžeme vyhnout těmto situacím? Nepředpokládejte, že firemní večírek není součást práce. Mnoho
lidí si myslí, že večírek pořádaný na jiném místě již není součástí práce, a proto je cokoliv dovoleno. Vždy se
však musíme řídit společenskými pravidly, i když se jedná o neformální událost.
Tipy:







Nepijte příliš mnoho.
Zvolte vhodný oděv.
Nestěžujte si.
Neřešte pracovní problémy.
Nezacházejte do příliš osobních témat.
Nezačínejte si románky.

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

Etiketa v praxi :)
Učitel vykládá svým studentům o dobrých mravech a ptá se jednoho po druhém:
„Tak Michaeli, kdybyste byl na schůzce s děvčetem a seděli byste v restauraci, jak byste jí řekl, že potřebujete na toaletu?“
„No tak já bych jí řekl: Počkej, musím se jít vyčurat!“
„To by ale bylo velice nezdvořilé… Řekl bych i hrubé, že? … Co Vy, Honzo, co byste řekl Vy?“
„No, tak já bych řekl: Omlouvám se, ale opravdu musím na záchod.“
„Tak to už je o hodně lepší, ale přece jen není vhodné používat slovo záchod u stolu, že?“ … A co Vy, Petře, jak byste se
zachoval Vy?“
„Řekl bych: Miláčku, prosím tě, můžeš mě na chvilku omluvit? Musím si jít potřást rukou se svým velice dobrým přítelem, se kterým se – jak doufám – po večeři seznámíš!“
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Osobnost semináře
Účastníci našich vzdělávacích akcí nás inspirovali, a tak jsme se rozhodli udělovat za nevšední přínos atmosféře semináře titul
OSOBNOST SEMINÁŘE
účastníkům, kteří se dopustili:
sympatického vyrušování,
bezvadného připomínkování,
příkladného podsouvání námitek,
příjemného doplňování lektorova výkladu a
vytrvalé snahy o dekoncentraci lektora,
čímž rozesmívali lektora i ostatní účastníky, aniž by narušili odbornou stránku vzdělávacího programu.
Mezi dalšími oceněnými, kteří získali diplom a plaketu, jsou:
Vladimíra Machková, Magistrát města Frýdku-Místku
Věroslav Gurka, Úřad městské části města Brna, Brno-sever
Jitka Nechalová, Městský úřad Litvínov

Podzimní výjezdní relaxačně vzdělávací semináře
V zářijovém Nevšedníku jsme prezentovali několik variant pro realizaci výjezdního školení. Nejčastěji realizovanou kombinací se ukázalo toto trio seminářů:
1. den
2. den

09:00–15:00 – Mozkový jogging
18:00–20:00 – Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí aneb sex. harašení na pracovišti
08:00–14:00 – Jak se nezbláznit v dnešním světě

Součástí prvního večera také v převážné většině případů byla řízená degustace ovocných vín Pankovo
(www.pankovo.cz). A na ostatní úřady se určitě dostane příští rok.

Ftípky
Muž volá do dietologické společnosti a objedná si jejich program na hubnutí s názvem 5 kg za 5 dní. Druhý den se ozve
zaklepání na dveře a za nimi stojí vnadná, atletická, 19letá dívka. Představí se jako zástupkyně společnosti, na sobě
nemá nic, jen běžecké boty Nike a kolem krku ceduli s nápisem: Pokud mě chytíš, můžeš mě mít.
Muž se za ní okamžitě vydá. Po pár kilometrech to udýchaný konečně vzdá. Stejná dívka se u něj ukáže i další čtyři dny
a situace se opakuje. Po pěti dnech se muž zváží a zjistí, že opravdu zhubnul 5 kg, jak bylo slíbeno. Rozhodne se zavolat
společnosti a objednat si jejich další program, tentokráte 10 kg za 5 dní. Den nato se ozve zaklepání na dveře a za nimi
stojí ta nejkrásnější žena, jakou kdy tento muž ve svém životě viděl. Na sobě nemá nic, pouze běžecké boty Reebok,
a kolem krku cedulku s nápisem: Pokud mě chytíš, můžeš mě mít. Muž za ní vystřelí z domu jako střela. Dívka je ale ve
skvělé kondici. Muž se snaží, ale bohužel ji nedohoní. Další čtyři dny se situace opakuje, muž je v lepší a lepší kondici
a ke svému potěšení po pěti dnech zjistí, že zhubnul dalších 10 kg, jak mu bylo slíbeno.
Rozhodne se, že opět zavolá do společnosti a objedná si jejich program 20 kg za 7 dní. Zástupce společnosti se ptá:
„Jste si jist? Toto je náš nejtvrdší program.“ Muž nadšeně: „Takhle dobře jsem se necítil roky…“ Den na to se ozve zaklepání na dveře. Když muž otevře, spatří obrovského, svalnatého chlapa. Nemá na sobě nic, pouze růžové běžecké
boty a na krku ceduli: „Pokud tě chytím, jsi celý můj!“ Muž zhubnul 20 kg za 7 dní.
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Poradna Ladislava Špačka
Otázka: Je v pořádku, že politici a představitelé státu předstupují před kamery v rozhalenkách? Zrovna dnes v televizi
vystoupil pan premiér a šel z oběda od pana prezidenta a rovnou před kamery.
Odpověď: Je to velká změna v oblékání. Kravata byla od doby svého vynálezu ve dvacátých letech minulého století nedílnou součástí společenského oblečení muže. V posledních pěti letech se i v manažerských a politických kruzích začala
odkládat. Tendence v pánském oblečení směřuje ke stále větší ležérnosti, odložili jsme složitý frak a nahradili ho jednoduchým smokingem, odložili jsme vesty, šle, klobouky a rukavice, dvouřadová saka, a co ještě zbývalo? Kravata. Nemám
nic proti tomu, když do restaurace jdeme bez kravaty, třeba také na večírek nebo do Semaforu, ale pohled na ministry
na schůzi vlády bez kravaty je skandální. Oběd premiéra s prezidentem bez kravaty byl celé dějiny nemyslitelným, teď
se sejdou jako strejcové v hospodě. Je to škoda, ztrácejí důstojnost, autoritu, je mi to líto.

ETIKETA U STOLU ANEB STOLOVÁNÍ
S LADISLAVEM ŠPAČKEM
To je 3hodinový program vhodný jako odměna pro zaměstnance, během 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 zacházíme 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 bramborem a přírodní šťávou
Cabernet Sauvignon, pozdní sběr, Moravíno Valtice, 2010
Vanilková Panna Cotta s malinovou omáčkou
Carmes de Rieussec Sauternes, Francie 2008
Káva
Informace k semináři Etiketa u stolu… v termínu 27.03.2018 najdete na
stránce www.akademie-vzdelavani.cz/download/vecere.pdf.
Otázka: Do naší malé firmy nastoupila nová nadřízená. Má zjistit, zda lze zefektivnit výrobu. Cizí žena. Při příchodu na
pracoviště nepozdraví. Měli bychom ji pozdravit tedy první, z pozice podřízených. I když já osobně ji pozdravím a do očí
hledím. Jsem navyklá s úsměvem či pokynutím hlavy prostě zdravit v rámci firmy každého. Zkusila jsem to další den
znovu. Ani neodpoví, jen kouká. Teď už mám chuť se na to vykašlat. Je tohle možný postoj třeba jako psychologický
tah? Abychom měli respekt? Nechápu to, a proto si ráda přečtu Váš pohled ze strany etikety.
Odpověď: Je neslušné nepozdravit, je neslušné neodpovědět na pozdrav, tím bychom mohli začít. Všichni podřízení
jsou povinni zdravit své nadřízené, neboť oni jsou společensky významnější. Proto je správné, že svoji novou nadřízenou
zdravíte jako první. Jestliže Vám neodpoví na pozdrav, dopouští se hrubé neslušnosti, odpovědět na pozdrav musí. Jestli
uvažujete, že byste ji přestala zdravit, stanete se nezdvořačkou Vy, to byste neměla. Vy ji zdravte dál, znamená to, že
jste slušná žena. Jestli Vám dotyčná neodpovídá na pozdrav, je nevychovaná ona, ale Vy se chováte správně. Kolem Vás
nebudou v životě jen slušní lidé, ale jde o Vás, Vy si zachovejte vždy slušné chování bez ohledu na to, co dělají ostatní.
Zdravte ji dál, tak zřetelně a nahlas, aby si toho všimla, i kdyby nechtěla, časem jí to dojde. K etiketě se vychovává příkladem, ne snížením našeho chování na úroveň těch neslušných.
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Zveřejňování podpisů na úřední desce
Je to marný, je to marný, je to marný… pořád to děláme… Kdo z Vás by chtěl, abych měl někdo jeho podpisový
vzor v elektronické podobě? … Hlásí se někdo? Sotvaže! Tak proč to děláme jiným? Proč dáváme všanc podpisy svých vedoucích, tajemníků a starostů a vyvěšujeme podepsané dopisy na úřední desku nebo je skenujeme na elektronickou úřední desku? V případě zneužití na smlouvě, kterou v životě starosta neviděl, nebo
směnce zaděláme onomu nešťastníkovi na nemalé problémy.
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, to v § 65 odst. 3 říká jasně:
Má-li být dokument vyvěšen na úřední desce, činí se tak vyvěšením jeho stejnopisu opatřeného datem vyvěšení. Po sejmutí se vyvěšený stejnopis opatří datem sejmutí a zařadí do příslušného spisu jako doklad
o vyvěšení dokumentu na úřední desce. Ustanovení věty první a druhé se nevztahuje na zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce.

Ustanovení § 65 odst. 3 bylo vloženo do tohoto zákona nově v roce 2009, a to zákonem č. 190/2009 Sb. První
věta ustanovení týkající se fyzické úřední desky je jasná. Dál je už text poněkud nešťastně napsaný. Pokud ho
vezmeme doslovně, tak by z něj plynulo, že na elektronické úřední desce mají úředníci věšet … těžko říct co,
když stejnopis ne. Z ustanovení však logicky
vyplývá, že při zveřejňování dokumentů na
elektronické úřední desce bude na stejnopisu
toliko chybět napsané datum vyvěšení a sejmutí. Takové údaje u elektronického stejnopisu
poskytne samotný IT systém, proto je důležité
mít na paměti uchování podstatných údajů ze
systému.
V jednoduchosti je krása… Jestliže totiž zákon
stanoví, že na úřední desku (fyzickou) patří
stejnopis, pak je jím myšlen text originálu, ke
kterému se zpravidla připojí jméno a příjmení
s dovětkem v. r. tak, jak to umožňuje správní
řád. Má-li pak být tentýž dokument vyvěšen
i na elektronické desce, znamená to podle zákona o archivnictví, že původce (správní orgán)
jej musí konvertovat z analogové podoby do
digitální, je-li originál v podobě analogové. Zatímco konverze obsahu je minimálně problémová, praxe se liší právě v převodu vlastnoručního podpisu. Prakticky se provádí tak, že vlastnoruční podpis se nahradí tím elektronickým. Záleží pak jen na
důležitosti dokumentu, zdali je vyžadován podepsaný či vystačí pouze obsah dokumentu bez tohoto a dalších
autentizačních prvků.
Do elektronicky podepsaného dokumentu nikdy nepíšeme větu: Dokument byl elektronicky podepsán. Ono
to je poznat právě z automaticky vloženého textu. Podobně do dokumentu nepíšeme, že je psán černým
fontem na bílém pozadí.

Žádá-li o vyvěšení dokumentu třetí strana (soud, exekutor, jiný úřad), opět je nutno vyvěsit jen stejnopis. Pokud jej nemáte k dispozici, je nutno na originále provést anonymizaci podpisu původce dokumentu (přelepit
a okopírovat, nebo začernit). Někteří lektoři tvrdí, že do dokumentů není možno zasahovat a má se zveřejnit
tak, jak byl zaslán. Nicméně začerněním podpisu původce nedochází ke změně obsahu dokumentu, ale
k ochraně pisatele.

Úřední a soudní praxe
V praxi se běžně vykládá rozporné ustanovení § 65 odst. 3 zákona v tom směru, že pro elektronické dokumenty neplatí, že by se měly označovat datem vyvěšení a datem sejmutí. Což je částečně další neduh a k němu už
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judikatura nemlčí. Pokud si tedy někdo myslí, že vyvěsí stejnopis na fyzické úřední desce, tento označí datem
vyvěšení a sejmutí, shodně vyvěsí stejnopis na elektronické úřední desce a nijak průkazně ho nezabezpečí
průvodními informacemi o tom, že v tomto virtuálním prostoru byl, tak je na omylu.
Judikatura Nejvyššího správního soudu – sp. zn. 2 AS 47/2016-44 ze dne 08.06.2016 (rozporované zde bylo
doručení veřejné vyhlášky, konkrétně stavebního povolení) – popisuje tyto důležité skutečnosti: Neplyne-li ze
spisu správního orgánu důkaz o tom, že skutečně byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup,
tedy na tzv. elektronické úřední desce, pak nebyla zveřejněna vůbec. Správní orgán namítal, že mu žádný
zákon neukládá, aby uchovával archiv elektronické úřední desky, a přesto spor nevyhrál. Mylně se totiž odvolával na § 26 správního řádu, kde sankce neplatnosti či neúčinnosti následného úkonu v případě nezveřejnění
obsahu (fyzické) úřední desky nenastává. Nastává ovšem v případě doručování veřejnou vyhláškou podle § 25
odst. 2 správního řádu, kde se výslovně uvádí, že písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po
vyvěšení, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost písemnost nebo oznámení zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Stěžejní v případu byla existence důkazní nouze potvrzení skutečnosti vyvěšení a sejmutí na elektronické
úřední desce. Správní orgán měl potvrzený pouze stejnopis v písemné podobě, vyvěšený na fyzické úřední
desce a nebyl schopen nijak prokázat, že skutečně visel stejnopis i na té elektronické. Soud zde vyslovil velmi
důležitý závěr, že nemůže sám soud konkrétně určit, jakým způsobem má správní orgán tuto skutečnost stvrzovat. Připouští i např. svědecké výpovědi a záleží na konkrétní situaci. Nicméně v komentářích
k elektronickým dokumentům je striktně doporučováno, aby tento zůstal v podobě digitální a nebyl znovu
konvertován do analogové podoby, označen ručně datem vyvěšení a sejmutí a založen tak, jak koneckonců
i vylučuje ust. § 65 odst. 3 zákona archivnictví, byť poněkud nesrozumitelným textem. Zabezpečení pravosti
a autenticity digitálních dokumentů je pak upraveno vcelku podrobně nařízením EU, známým pod názvem
eIDAS a v souladu s ním i našimi vnitrostátními předpisy. Tyto autentizační prvky jsou tak zvaná data o datech,
neboli metadata.
Důkazní břemeno v každém správním řízení je na straně správního orgánu. To znamená, že tento musí prokázat, že dokument byl zveřejněn na elektronické úřední desce. Způsob prokazování dán není, jak plyne
z předchozího textu, a bude vždy záležet na konkrétním případu.
Co říci závěrem? Nemusíme mít důkaz o elektronické publicitě. Zákon to skutečně neukládá výslovně. Možných budoucích rizik je ovšem mnoho, příkladně riziko nemožnosti neprokázat jeho publicitu (a vzniku reálného nebezpečí na vznesený požadavek na náhradu škody či újmy, která vnikla), ale také riziku samotné neplatnosti dokumentu, pokud jeho conditio legis publicita byla a zákon předpokládá neplatnost v důsledku absence
publicity. Tato skutečnost také plyne z judikatury – rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 30 Cdo 2373/2012 ze
dne 26.09.2012 – kdy soud shledal neplatnou smlouvu o převodu pozemku právě z důvodu chybějící zákonem
předepsané publicity.
Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě

Ze života
Jedna žena si stěžuje své kamarádce na místního lékárníka: „Je to ten nejprotivnější člověk pod sluncem, někdo by mu
to měl říct do očí!“
Kamarádka odvětila: „Já ho znám, uvidím, co by se s tím dalo udělat.“
Za několik týdnů se obě kamarádky opět potkaly.
První se ptá: „Jak jsi to udělala? Přišla jsem do lékárny a on byl úplně jako vyměněný. Byl milý a příjemný. Tys ho nějak
konfrontovala s jeho chováním?“
„To ani ne,“ odpověděla kamarádka, „jen jsem mu řekla, že ho považuješ za velmi okouzlujícího muže.“
Změna vede k porozumění mnohem častěji než porozumění ke změně. (Milton H. Ericson)
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Nejvtipnější jmenovky ze seminářů
Na našich seminářích si účastníci sami nadepisují jmenovky podle toho, jak si přejí být oslovováni. Kromě tradičních křestních jmen můžeme někdy vídat velmi vydařené „kousky“:
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Velká písmena aneb Šťastné a veselé…
Snažíme se nevidět (nazdobené stromečky, blyštící se ozdoby, kolekce – je to ale těžké,
když to vše je v obchodech snad už od září) a neslyšet (ty koledy zní opravdu všude),
ale musíme přiznat… Je to tady! Advent se blíží ke svému konci. Budou Vánoce! Nebo
vánoce? No, pravopisně je sice správně jen jedna podoba, ale jinak je to zcela fuk! Roku 2017 téměř odzvonilo.
Co nám ale ještě zbývá? Musíme napsat několik VÁNOČNÍCH přání a popřát blízkým
k NOVÉMU ROKU, nakoupit v PŘEDVÁNOČNÍCH výprodejích, nasát VÁNOČNÍ atmosféru, udělat VÁNOČNÍ úklid, koupit VÁNOČNÍHO kapra i stromeček. A pak vyvrcholí
ADVENT ŠTĚDRÝM DNEM. Po krásném ŠTĚDRÉM VEČERU přijde BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ. A nakonec přijde i vrchol roku – SILVESTR.
Říkáte si, že je těch pravopisných úskalí nějak moc? Že se v tom nedá zorientovat? Ale kdepak!
Pravidla českého pravopisu z roku 1993 kodifikovala psaní slova Vánoce
s velkým počátečním písmenem. Obdobně je tomu i u názvů významných
dnů a svátků – správně se napíše Štědrý den, Štědrý večer, Boží hod vánoční (ale též Hod boží vánoční) a Silvestr (tedy poslední den v roce). Jde-li
o Nový rok, tak tímto zápisem máme na mysli 1. ledna, použijeme-li nový
rok, odkazujeme k roku příštímu.

S malým počátečním písmenem píšeme druhové názvy advent, vánoční svátky (prázdniny, nálada, cukroví,
koledy apod.) a předvánoční výprodej (trhy, nákupy apod.).
Slovo Vánoce jsme tedy již z hlediska psaní velkých písmen zvládli. Jediné, co by Vás mohlo ještě překvapit, je
skloňování tohoto pomnožného jména. Vězte, že v 7. pádě můžeme užít dva tvary – (před) Vánoci i Vánocemi.
Co napsat závěrem. Milí čtenáři, přeji Vám klidný adventní čas i vánoční svátky. A budu se na Vás těšit
v novém roce 2018! (Ať nám ta osmička přinese pohodu, štěstí – a nejen pracovní úspěchy!)
Zuzana Stolarská, ze semináře Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech
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Čas letí! Dobrá zpráva je, že Vy jste pilot…
Spousta účastníků navštěvuje semináře time managementu z důvodu nespokojenosti se svým vlastním životem. Neustále přemýšlejí, co by mohli dělat, KDYBY měli čas, co dělat nemohou, protože čas „nemají“. Jsou
věčně frustrovaní z hromady nezvládnutých úkolů a nevyváženosti osobního a pracovního života, nemají čas
na rodinu, koníčky, na sebe. Stačí pár jednoduchých rad a zásad a budete žít mnohem šťastněji.
Je podstatné rozdělit si úkoly na důležité, naléhavé, operativní
a zbytečné. Každý z nás si většinou píše seznamy úkolů, celý den
na nich pracuje a s uspokojením je odškrtává, aby večer zjistil,
že vlastně nic neudělal. Podstatné je, stanovit si tzv. MITs =
nejdůležitější úkol dne (z anglického Most Important Tasks).
Stanovujte si maximálně tři MITs, z nichž alespoň jeden by měl
souviset s dosahováním jednoho z Vašich cílů.
Chcete rychleji zvládnout stoh papírů na stole? Sestavíte si
plán vyřizování? Budete práci delegovat na podřízené? Zapnete skartovačku? Prověříte požární plán úřadu?
Spoustě lidí činí problém zaměřit se na jednu jedinou věc, které
by mnoho obětovali a úspěšně ji dotáhli do konce. Zkuste zredukovat své závazky, nestanovovat si příliš mnoho cílů, ale
o to pečlivěji si je vybírat.
Věnujte se zavádění nových návyků, pracujte nejen
s informacemi, ale i s emoční správou. V hlavě máme hodně
omezujících emočních nastavení, jakýchsi vzorců či emočních
rovnic, které se dají určitými technikami přeprogramovat. Když
se dostaneme do obdobné situace, náš mozek sáhne po tom, co již zná, po osvědčeném vzorci.
A nemusí to být vždy rovnice: „Na stres mi pomůže Studentská pečeť.“
Emoční smyčkou může být i „Peníze si musím zasloužit.“ nebo „Na úspěch se vždycky nadřu.“
Zavedení jakéhokoli návyku trvá vždy 21 až 90 dní. To znamená každodenní opakování nového vzorce chování,
až se nám zautomatizuje.
Dělejte to, co Vás opravdu baví. Naučte se říkat ANO, naučte se ale říkat i jasné NE věcem, které neděláte
rádi. Čím více prostoru dáte tomu, co Vás baví, tím dříve a lépe Vás to bude živit. A budete mnohem šťastnější.
Žijte tady a teď. Užívejte si přítomné okamžiky. Když nemyslíte na minulost ani na budoucnost, jste většinou
vždy spokojení. Soustřeďte se vždy právě na to, co děláte. Ať už je to mytí nádobí nebo příprava důležité prezentace.
Nebraňte se improvizaci. Ať máte sebelepší plán, vždy přijde nějaká nahodilá událost nebo člověk, kteří nám
jej naruší, překazí. Někdy to jsou příležitosti, jindy rušivé prvky. Naučme se rozlišovat, co patří do sféry našeho vlivu a co do okruhu našeho zájmu, co je mnou ovlivnitelné a co ovlivnit nemohu, ani kdybych se na hlavu
postavila. Jediným řešením je změnit úhel pohledu a přijmout to. Místo toho, abyste plýtvali energií při snaze
o změnu, zkuste z toho udělat svoji příležitost. Vzdejte se nereálných očekávání.
Odpočívejte. Někdy nemusíte dělat NIC a dokonce za to ani nemusíte pociťovat výčitky svědomí. Nejsme stroje, odpočívat potřebujeme. Zde platí, že na fyzickou námahu platí zpravidla odpočinek v rovině duševní, na
psychický nápor pomáhá naopak fyzická práce, zahrádka, příroda, les, pes, ves… tedy odjet z města, pokud je
to možné. Zpomalte. Zkuste se aspoň na chvíli zastavit.
Nenechte sebou manipulovat. Odolávejte všem svým nutkáním, které Vás odvádějí od Vašich cílů: dát si tučnou zmrzlinu, pustit si zprávy, zapnout facebook nebo PC hru. Uvědomte si své zloděje času: internet, smsky,
lidi, kteří Vás zneužívají, nemusíte být k dispozici 100 % svého času.
Naučte se cíleně dostávat se do svého flow, tedy naučit se soustředit na jednu jedinou věc. Zabít multitasking.
Velmi špatně se na něco soustředíte, pokud máte rozdělaných milion věcí najednou. Také nedokážete sledovat film, číst knížku a telefonovat současně. Nebudete nic z toho vnímat stoprocentně. A stejné budou i výsledky. Kdo má pořádek kolem sebe, mívá ho i v hlavě. Nemyslím tím jen mít téměř trvale uklizený pracovní
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stůl, ale i kuchyň, spížku, šatník, plochu svého PC. Nepořádek svazuje, odvádí pozornost jinam. Zbavte se ho,
budete svobodní.
Nakonec jedno osvědčené semaforové pravidlo: Nestíháte-li, máte tendenci zrychlovat, s utkvělou představou, že vše doženete. Zkuste to opačně: ZASTAVTE (červená), rozmyslete si, co je podstatné, jaká jsou možná
řešení, VYBERTE TO, které se Vám zdá NEJVHODNĚJŠÍ (oranžová) a pak se do toho PUSŤTE (zelená).
Jitka Ševčíková, lektorka semináře Time management

O štěstí
„Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.“ (Epiktétos)
„Jednej tak, abys byl šťastný, ne abys ses šťastným jen zdál.“ (Seneca)
„Myslím, že dokonalé štěstí může poznat člověk jen tehdy, když poznal největší bolest.“ (Liz Taylor)
„Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného.“ (Seneca)
„Dospělý je ten, kdo umí být šťasten sám se sebou.“ (Osho)
„Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.“ (Abraham Lincoln)
„Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy.“ (Albert Camus)
„Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.“ (Honoré de Balzac)
„Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.“ (Dalajláma)
„Příbuzné nám dává osud. Jaké štěstí, že přátele si můžeme vybírat sami.“ (Julian Tuwim)
„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“ (Romain Rolland)
„Že jsme byli šťastni, pochopíme, až když se nám stane nějaké neštěstí. Hodnotu a důležitost zdraví objevíme, až když
onemocníme. My dovedeme buď po štěstí toužit, anebo na ně vzpomínat.“ (Dušan Radovič)
„Jestliže tvoje štěstí závisí na tom, co dělá někdo druhej, pak máš, myslím, problém!“ (Richard Bach)
„Člověk, který měl smůlu, má skoro vždycky štěstí, že to s ním nedopadlo ještě hůře.“ (Mark Twain)
„Když se žena znovu provdá, tedy proto, že svého prvního manžela nesnášela. Když se muž znovu ožení, tedy proto, že
svou první ženu zbožňoval. Ženy štěstí pokoušejí, muži jim hazardují.“ (Oscar Wilde)
„Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu; štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra.“
(Arthur Schopenhauer)
„Pro naše štěstí je důležitější, co člověk je, než co člověk má.“ (Arthur Schopenhauer)
„Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí.“ (Johann Wolfgang von Goethe)
„Štěstí přibývá, když se o něj rozdělíš.“ (Paulo Coelho)
„Muž může být šťasten s kteroukoli ženou, pokud ji nemiluje.“ (Oscar Wilde)
„Dvacet let jsme žili já a má žena velmi šťastně, a potom jsme se seznámili.“ (Murphy)
Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-stesti/

Nevšední nabídka
Při objednání kteréhokoli z níže uvedených seminářů do 28.02.2018 s realizací do 30.04.2018 získáte poukaz
na 3denní wellness pobyt ve 4hvězdičkovém hotelu Happy Star u Znojma. Více informací k balíčku naleznete
na www.hotelhappystar.cz/ubytovani/specialni-akce/wellness-balicek/. Vybírat můžete z těchto seminářů:
Název

Kapacita

Cena
(vč. DPH)

Průměrná
Akreditace
cena

26–32 účastníků
33–40 účastníků

23.800 Kč
28.800 Kč

793 Kč
720 Kč

ano

Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie
v dopisech

18 účastníků

23.800 Kč

1.322 Kč

ano

Akademie zad aneb aby záda nebolela

40 účastníků

28.800 Kč

720 Kč

ne

Mozkový jogging

18 účastníků

23.800 Kč

1.322 Kč

ne

Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností –
etiketa a normy v písemném styku

další témata dle dohody

–

–

–

Po realizaci semináře nás kontaktujte na info@akademie-vzdelavani.cz za účelem vyzvednutí poukazu.
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–

Hodnocení seminářů
Jsme jediná vzdělávací společnost v ČR, která zveřejňuje hodnocení seminářů jejich účastníky. Na internetových stránkách www.akademie-vzdelavani.cz/recenze naleznete přes 4 tisíce recenzí zaměstnanců úřadů z celé země. Sami si tak
můžete udělat obrázek o tom, jak je které téma zajímavé odborně nebo přitažlivé svým průběhem. Z mnoha hodnocení
vybíráme několik k semináři Etiketa s Ladislavem Špačkem, který jsme uspořádali 24.10. v Praze a 02.11. v Olomouci:
Co se Vám na semináři líbilo?
Humor, švih a elegance s jakou je etika podávána.
Na semináři mě nejvíce zaujal šarm a smysl pro humor pana Špačka – dozvěděla jsem se plno nových zajímavých
informací a přitom to ani nebolelo. Vážený pane Špačku, velmi děkuji za příjemně strávený den – Vaše přednáška
byla prostě koncert, opravdu jsem si to užila, hodně se nasmála a zároveň se dozvěděla plno praktických informací.
Zajímavé povídání okořeněné vtipnými historkami a názornými ukázkami
Všechno. Přednášejí byl naprosto jedinečný. Praktické ukázky, příklady, humor, jedním slovem úžasné, přínosné.
Zatím nejlepší seminář, kterého jsem se zúčastnila. Pan Špaček je velký profesionál.
Vše co se týkalo tohoto semináře (přednášející, organizace, výběr lokality) se mi líbilo. Bylo to velice profesionální, lidské a pěkné.
Na seminářích mne v některých pasážích přepadá
únava, což zde za celou dobu vůbec. Super výkon.
Vzhledem ke stavu společnosti je nutné pokračovat,
držím palce.
Dnes po semináři na chodbě opět muži ve spodním
prádle (košili), doplněno pantofly s ponožkami :) Ta
košile je ještě OK, ale ty pantofle?
Děkuji, seminář byl velmi příjemný a užitečný. Důvodem mé účasti nebylo se dobře najíst, ale získat
znalosti v oblasti etikety, což se splnilo.
Lektor patří ke špičce ve svém oboru, informace podává velmi srozumitelnou a zajímavou formou. Díky
tomu je snadné si vše zapamatovat.
Pro snadné zapamatování bylo skvělé také uvádění nesprávných příkladů (jak se to nemá dělat) zábavnou a humornou
formou. Byla kolikrát legrace. Děkujeme za zorganizování tohoto zajímavého semináře a také celkově za Vaši Akademii nevšedního vzdělávání. Velmi si vážím Vaší práce.
Profesionální přístup, odborná a rétorická zdatnost pana Špačka byli pro mne nevšedním zážitkem. Děkuji Vám, pane
Špačku, za Vaši snahu, osobní invenci, investici Vašeho času a námahy i odborných znalostí a zkušeností do vzdělávání našeho národa! Vnímám to jako nesmírně potřebné, abychom se za sebe navzájem nemuseli na veřejnosti stydět!
Pan Špaček, jeho způsob podání informací, obsah semináře… Už dlouho jsem se tak nepobavila, nezasmála, ale hlavně
nenasbírala tolik užitečných informací. Hned se vrhám na šatník manžela :-)
Semináři nelze vůbec nic vytknout, nesetkala jsem se ve své praxi s lepším lektorem, má mimořádnou úroveň, a to po
všech stránkách!!!
Celková úroveň výkladu, příklady z praxe a zážitky ze společných cest s prezidentem Havlem. Překvapilo mě PF 2018,
myslím, že na říjen předčasné :-) Reakce: Kdo mě zná, ten ví :) V prosinci bychom zapadli mezi stovkou dalších.
Pan Špaček podává informace s humorem, ani minutu jsem se nenudila. Obdivuju schopnost pana Špačka na 7 hodin
zaujmout sál plný lidí.
Název Vaší akademie již napovídá, že zážitky budou nevšední. V tomto případě je její název velmi příhodný.
Seminář byl na málokdy vídané, vysoké organizační i obsahové úrovni, poutavý a vysoce přínosný. Pane Špačku, děkuji
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Vám, jak jsem starý, tak jsem byl v některých věcech etikety nepolíbený. Děkuji za otevření očí.
Musím povědět, že to pro mě byl jeden z nevýznamnějších seminářů, kterého jsem se zúčastnila. Hlas pana Špačka byl
neuvěřitelně krásný na poslech, vše bylo pojaté s humorem, ukázkami, vysvětlivkami... Musím povědět, že jsem zatím
nikomu nenaslouchala s takovým zájmem jako panu Špačkovi na semináři Etikety.
Ale vlastně, ještě jen bych ráda dodala, že jako mladá žena ve věku 25 let jsem si opravdu užila ty krásné momenty,
v nichž pan Špaček hovořil o ženách... žena v odrazu křehkosti, jemnosti a půvabu... už jen ten pocit krásna, jaký to ve
mně samotné vyvolalo, byl neuvěřitelný :)
A abych se odvděčila za znalosti, které jsem si mohla ze semináře odnést, panu Špačkovi slibuji, že jakožto ředitelka
mateřské školy udělám vše proto, abychom dětem vštěpovali tyto věci do života již od tohoto věku :-)
Byla jsem nadšená, pan Špaček je naprostá profesionální jednička. Seminář vedl naprosto ukázkovým způsobem, sám je
velice charismatický, má krásný verbální a nonverbální projev, svoje znalosti v oboru dokáže předat velice vtipnou
a zajímavou formou.
Seminář byl poutavě veden, s laskavostí a humorem, také bylo použito hodně praktických ukázek, díky kterým si člověk
lépe věci pamatuje.
Celkový dojem ze semináře je výborný. Nejzajímavější a nejpoutavější jsou pokaždé vstupy s osobním příběhem, ať už
formou vyprávění nebo fotodokumentace, kde je vidět jak ANO a jak opravdu NE :-)
Seminář byl úžasný, osobnost pana Špačka je nezapomenutelná.
Pan Špaček má skvělé vystupování a příjemný hlas. Celý jeho program byl vtipný, zábavný i poučný. Kladně hodnotím
i nápojové občerstvení během semináře.
Seminář, byl naprosto skvělý, zásluha je sice na straně lektora, ale především patří velké poděkování a pochvala za perfektní organizaci a celé zaštítění akce panu Ing. Martynkovi.
Co se Vám na semináři nelíbilo?
Podávané jídlo bylo nejenom nechutné, ale během oběda i v nedostatečné množství a výběru. Málo místa u stolu na
sezení. Reakce: Toto hodnocení přišlo 3x od tří různých lidí téhož úřadu… Tento úřad měl vyhrazené tři řady pro své
zaměstnance a místa bylo dost. Tři pánové, kteří tato hodnocení zanechali, patří mezi několik málo, kteří byli u rautu
mezi prvními a zcela ignorovali cedulky „1 bageta na osobu“, když si v některých případech vzali pět kusů, zakryli to
ubrouskem a proběhli kolem mě na druhý konec hotelu, aby je nikdo neviděl. Nebudu prozrazovat, který úřad to byl,
protože bych ctěného čtenáře zcela jistě šokoval.
Úroveň stravování – například celiak by měl opravdový problém. Reakce: V přihlašovacím formuláři bylo samostatné
pole, do kterého bylo možné vepsat libovolné přání. Příště jej doplníme o možnost uvést stravovací omezení.
Prezentace partnera semináře v Olomouci. Reakce: Děkujeme za zpětnou vazbu – příště ji zohledníme.
Pokud bylo polední občerstvení počítáno 1 kus/1 osoba, měl to pan Martynek před zahájením přestávky všem zřetelně
sdělit. Nebylo nás málo, kteří jsme zůstali o hladu, protože se jiní účastníci na raut vrhli jako smečka a pobrali, co mohli.
Na želatinových medvídcích se sice dá vydržet, ale kručení žaludku a šustění sáčků rušilo průběh semináře. Reakce:
Naivně jsem se domníval, že muži umí číst a budou si brát pouze tolik, kolik připadá na osobu. Ač bylo pro 250 účastníků
objednáno 300 baget, na některé opravdu nezbylo (příště ony počty zdůrazním).

Ftípky
Člověk by neměl používat cizí termity, když je nezná suterénně nebo není v dobré konvici, protože je zde veliké rizoto,
že to skončí fiatem. Každý se tváří jako suvenýr, ale vrátí se mu to jako buzerant!
Otázka: Ahoj maminky, spíte s dítětem celou noc s rozsvícenou lampičkou, nebo v úplné tmě? Ptám se, protože jsem
četla, že spánek při rozsvíceném světle způsobuje rakovinu. Je to pravda?
Odpověď: No, to dost záleží na použitém zdroji světla. Je-li jím plutoniová tyč, pak je uvedené tvrzení pravdivé.
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Kdo je pán?
Google tvrdí, že Mike je pán. Vypadá to na první pohled, že chce ovládnout virtuální svět. Z rozjímání mne vytrhne kolegyně, která konstatuje: „Zase přišla stošestka.“ Úředníci vědí. Ostatním osvětlím, že se jedná o žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zahloubám se do žádosti a nejraději bych odepsala okamžitě, ať to mohu pustit z hlavy. Bohužel nemohu. Týká se
osobních údajů třetích osob. K poskytnutí jejich údajů nemám souhlas. Dívám se na svou sochu spravedlnosti
a misky vah, které pevně drží ve svých rukou. Na kterou stranu se přiklonit? Poskytnout informaci nebo chránit osobní údaje? Takovým úvahám odborná veřejnost říká test proporcionality. Poměřuji tedy, které právo
(v mém případě právo na informace a právo na ochranu osobnosti, soukromí) má v případě jejich kolize přednost. To znamená, kterému poskytnu vyšší ochranu. Definoval ho náš Ústavní soud 1 jako třístupňový, kdy měřítkem jsou tato kritéria:
1. vhodnosti – zdali institut omezující určité základní právo umožňuje dosáhnout sledovaný cíl
2. potřebnosti – spočívající v porovnávání legislativního prostředku omezujícího základní právo
3. porovnání závažnosti – samotné jádro testu, jehož součástí je i minimalizace zásahu do „potlačeného“ práva

Poměřila jsem a informaci poskytuji. Nemám žádný zájem hledat důvody, proč bych nemohla. Vnímám právo
na informace jakou součást kontrolního mechanismu. Právo veřejnosti kontrolovat, co se kolem nich děje.
Právo na informace má zaručovat dodržování zákonů ve veř. správě, řadí se pod základní záruky zákonnosti. To
je jeho smysl a účel. Má být pojistkou proti neetickému chování či jednání ve veřejné správě. Tím ať tedy je.
Opět slyším hlas kolegyně. O něco více nevrlý než předtím: „Přišla stížnost – co s tím?“ Začtu se do velmi kultivovaně napsaného textu. Nepíše to žádný laik. Ví, o čem mluví. Žádá o výmaz svých osobních údajů
z webových stránek města. Před rokem žádal o informace a povinností města je pak poskytnutou informaci
zveřejnit. Na stránkách města je uvedeno jméno a příjmení. V první chvíli mi to nepřipadá jako osobní údaj, na
základě kterého by byl subjekt údajů určený nebo určitelný tak, jak říká definice ze zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oči mi utkví zpět na
googlu. Pro klid duše začnu hledat, jak to mají jinde. Někdo uvádí, někdo ne. Náhoda (google) mě opět svede
k Mikovi. Svět je opravdu malý. Ptá se v Libereckém kraji na UFO v obcích a městech. Určitě proto, aby kontroloval zákonnost veřejné správy. Jeho studie, kterou čistě náhodou před tím začal nabízet, stojí 90 tisíc. Zkuste
odepsat, že na takové … nemáte čas. Udělejte si ho, protože jeho čas bude zřejmě o dost dražší.
Odpovídám, že osobní údaje byly odstraněny a sypu si na hlavu, že mě situace velmi mrzí. Pokud by mne to
nemrzelo, tak by to bylo zřejmě drahé. Mike v tom umí chodit. Přemýšlím, kam se vytratila podstata práva na
informace? Velké úřady zřizují samostatná oddělení, která odpovídají na horu stošestek. Menší bojují, jak se
dá, protože na to nemají finance. Výsledek je ale totožný. Žadatel má nebo nemá informace a podle toho zvažuje náhradu majetkové škody či nehmotné újmy, která mu vznikla, kalkuluje ušlý zisk a městu se zvyšují výdaje. Byl toto účel práva na informace? Smysl kontroly? Kontrola v obecném smyslu má zjistit, zdali právní stav
odpovídá tomu faktickému, a pokud tomu tak není, učinit taková nápravná opatření, aby byl obnoven původní stav2, je-li možný. Nad neudržitelnou situací se pozastavuje naštěstí (bohužel jen okrajově) i Nejvyšší
správní soud3. Opakované žádosti ve stejné věci, kdy už zjevně žadateli nejde o informace samotné, ale „otravovat“ povinný subjekt, označuje soud za šikanózní.
Vrátím se k bibli všech našich zákonů – k naší Listině4 a k pravidlu, které je často opomíjeno. Článek 4 Listiny
stanoví: „Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.“ Nenajdeme-li účel,
který sleduje zákonodárce, pak dejme ruku na srdce a vezměme si za své jiné normativní systémy jako morálku, etiku a nemůžeme šlápnout vedle… Smysl práva není vydělávat na chybách druhých, ale z chyb se poučit
k lepším zítřkům.
Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě
1

Nález Ústavního soudu Pl ÚS 15/1996 ze dne 09.10.1996
Restitutio in integrum
3
Rozsudek Nejvyššího správního soudu – sp. zn. 4 AS 27/2008 ze dne 14.01.2009
4
Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základní práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
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Proč neposílat osobní dopis datovou schránkou
Nezaměňujme osobní dopis se soukromým dopisem. Osobní dopis vedoucího pracovníka je terminus technicus. Tento dopis je u nás historicky zakotven a je to Pán Dopis – Dopis všech dopisů. Používají ho pouze ministři, starostové, tajemníci, ředitelé, …
Tento superdopis dostáváme v životě opravdu zřídkakdy. U příležitosti významných dnů nebo jubileí: při odchodu do důchodu, při narození dítěte, … ne zrovna v tomto pořadí.
A právě proto, že se jedná o výjimečnou srdečnou písemnost, neplatí zde ta typicky formální bloková úřednická úprava. Nemůžeme ale říci, že by zde neplatila pravidla žádná.
Již jsme napsali, že dopis má svou historii – ostatně v normách se vyskytuje od roku 1975. Pravidla pro jeho
formátování jsou velmi přísná:
•

•
•

•
•
•

Zpravidla se používá reprezentativní papír o vyšší gramáži, obvykle ne bílý. Na papír se tiskne jméno,
příjmení a funkce pisatele dopisu a název organizace (vše zarovnáno souměrně k levé svislici nebo na
střed – možno doplnit o logo nebo státní znak).
Místo a datum odeslání se uvádí vzestupně, měsíc se vypisuje slovem, celé datum se zarovnává k pravému okraji. Pod datum lze uvést číslo jednací (nebo naši značku) odesílatele.
Dopis začíná oslovením, umístěným od levé svislice. Používá se řádkování 1,5. Mezi oslovením a textem, mezi odstavci a mezi posledním řádkem textu a pozdravem se vynechává mezera o výšce jednoho
řádku. Nové odstavce začínají odsazením.
Pod textem dopisu v pravé části textového sloupce je vlastnoruční podpis odesílatele. Pod tímto podpisem se přepis jména, příjmení a funkce již netiskne.
Umístění podpisu v pravé části je možné pouze v osobním dopise. Roli zde nehraje umístění data vpravo (jak říká neodborně zpracovaná ČSN 01 6910 z roku 2014), ale odsazení prvních řádků.
Adresa příjemce se uvádí jednoduchým řádkováním a bez PSČ v dolní části listu pod textem dopisu od
levé svislice (adresa příjemce se umístí na konec stránky bez ohledu na to, kde končí pozdrav). Uvádí se
zdvořilostní oslovení. Není-li to nezbytně nutné, osobní dopis nebude obsahovat více než jednu stranu.

Při zvláštních příležitostech tedy píší představitelé státu, měst nebo společností osobní dopisy, které mají výjimečný charakter. Používají se např. při blahopřání k narození dítěte, k dokončení studia, při jmenování do
funkce, k pracovnímu jubileu, výjimečně však také pro kondolence. Nehodí se pro dopisy do ciziny ani pro vyřizování běžných záležitostí (nezaměňovat se soukromými dopisy občanů).
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V osobních dopisech se nepoužije bloková úprava pravého okraje, tj. pravý okraj zůstane nezarovnaný, a zároveň platí, že rozdíl v délkách řádků nesmí být větší než 5 znaků. Abychom toho docílili u řádků, které tuto
podmínku nesplňují, je možno zapnout automatické dělení slov, popř. je nutné dokument přestylizovat. Možná se Vám to zdá pracné… ale osobní dopis za to stojí.

A proč takový dopis neposílat datovou schránkou? Právě pro jeho výjimečnost, která je dána obsahem, kvalitnějším papírem a vlastnoručním podpisem. Datovkou zasíláme formální obchodní a úřední dopisy.
Více informací získáte na akreditovaném odborném semináři Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy v písemném styku.
P. S. Na jednom městském úřadě doručil tajemník jedné zaměstnankyni osobní dopis jako poděkování za
20 let strávených na úřadě a k němu jí věnoval jako dar publikaci s názvem DŘEVO. Co tím chtěl říci, nevíme.

Ftípky
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se vždycky najde nějaký blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
Po trávě se nechodí – po trávě se směje.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako přístroj, který pod proudem není. Liší se jen na dotyk.
Chovej se k lidem tak, jak bys chtěl, aby se ti idioti chovali k tobě.
Všude dobře, doma manželka.
Nejlepší na plešaté hlavě je, že slyšíš sněhové vločky.
Každá žena sní o muži, který ji vezme do náručí, hodí do postele, nechá ji tam a uklidí celý byt.
Co se stane ve Vegas – zůstane ve Vegas. Pro chudší lidi: Co si nepamatuješ, to se nestalo.

Přívlastky v oslovení
V osloveních – v dopisech, e-mailech ani na schůzkách – přívlastky ani popisy nepoužíváme. Neříkáme tedy
„pane generální řediteli“, „paní vedoucí oddělení platů a mezd“, ani „pane tajemníku Městského úřadu Kocourkov“. Vždy použijeme jen samotnou funkci bez přívlastku či dalšího popisu. Je-li v místnosti více osob na
„stejné“ pozici – marketingový ředitel, provozní ředitel, personální ředitel – pak libovolného z nich oslovíme
„pane řediteli“. Díky očnímu kontaktu dotyčný pozná, s kým chceme začít rozhovor.
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4 magické věty, na které byste měli myslet po probuzení
Nejdůležitější částí dne je ráno. Právě ze časných ranních hodin se dá vytěžit skutečně úspěšný počátek našeho dne. Největší chybou je, že lidé nevěnují ránu příliš velkou pozornost. Pokud ráno využijeme na činnosti,
které si mnoho lidí nemůže během dne dovolit, dokážeme se naplnit dostatečným množstvím energie na
všechny povinnosti, které nás čekají v následujících hodinách.
Mnoho z Vás ví, že snídaně je nejpodstatnějším jídlem dne. Jsou to ale skutečně jen snídaně? Podobně jako je
důležité doplnit své tělo po spánku jistou dávkou tekutin a potravin, je důležité své tělo a především hlavu
posílit zevnitř. Ptáte se, jakým způsobem? Myšlením, představováním a kladením správných vět i otázek pro
sebe samého.
1. DĚKUJI ZA DALŠÍ JEDINEČNÝ DEN
Prvním činem, který by měl doprovázet naše ranní vstávání, by měla být vděčnost. Fakt, že otevřeme oči
a máme možnost měnit, prosperovat, tvořit nebo činit, je největším darem, jaký může každý z nás dostat. Nejsmutnější informací pro nás všechny je, že tento cyklus se nebude opakovat donekonečna. Jednou všichni
odejdeme a jediné, co po nás zůstane, jsou naše skutky, které zde mohou přetrvat v ledajaké formě navěky.
Pár minut po probuzení děkujme. Je na nás, za co budeme vděční. Jde však o silnou chvíli, díky které máme
možnost uvědomovat si několik souvislostí spojených se svým dnem a neúprosným časem.
2. UDĚLÁM DNES MAXIMUM PRO TO, ABYCH BYL O KOUSEK DÁL NEŽ VČERA
Důležitým procesem je neustálý pokrok. Mnohokrát se ocitneme v situaci, kdy si myslíme, že všechno, co děláme, i přes naši snahu nemá význam, protože nevidíme výsledky. Jediným lékem, jak být odolný vůči tomuto
faktoru, je být vytrvalý. Je třeba věřit ve své činy, skutky a v to, co děláme denně. Výsledky se dostaví v pravý
čas. Postupujte. Nestůjte na jednom místě. Snažte se každý den udělat něco pro svůj sen a být i jen malý
krůček blíže k tomu, co chcete. Je to jediný způsob, jak opravdu uskutečnit to, po čem toužíte. Nedokážu Vám
zaručit, jak dlouho to bude trvat, ale jednou se přiblížíte natolik, že to, co chcete, budete mít ve svých rukou.
3. VĚŘÍM, ŽE VŠECHNY NÁSTRAHY DNE ZVLÁDNU S NADHLEDEM
Nástrahy dne jsou často neočekávané. Dokáží nám zamíchat plány a jsou schopny rozházet i nás samotné.
Musíme se naučit být odolní vůči nečekaným momentům. Nenechme je, aby rozložily naše smýšlení na menší
kousky. Nabuďme se ráno úsměvem. Mysleme na to dobré. Nepřitahujme si nečekanými situacemi ještě více
zlého. Pousmějme se nad tím a berme to s nadhledem.
4. CO BYCH DĚLAL, KDYBY MĚL BÝT TENHLE DEN MÝM POSLEDNÍM?
Dokážete si odpovědět na tuto otázku? Je třeba znát správnou odpověď. Tato otázka skrývá vše, co potřebujete pro dosažení úspěšného a naplněného dne. Nasaďte úsměv, milujte, dělejte, co Vás baví, jednejte, jak
chcete Vy, a věnujte dostatek času nejbližším. Máme jen 24 hodin, ale „vymáčkněme“ z nich toho, co nejvíce.
Žijme tak, jako kdyby už zítřek neměl přijít. Žijme pro dnešek. Žijme pro přítomnost.
Lukáš Tužinčin, převzato z www.svetuspesnych.cz/4-magicke-vety-na-ktere-byste-meli-myslet-po-probuzeni/

Omluva…
Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají… V předchozích číslech jsme prezentovali konciéře Petra Špetlíka a inspirovali Vás k využití jeho služeb v rámci hesla nemožné ihned – zázraky do tří dnů. V úvodu naší spolupráce pan
Špetlík opravdu zajistil vstupenky a za to si nárokoval odměnu. Žel bohu – v současné době si už fakturuje práci, kterou neodvedl, a vstupenky, které nedodal. Z těchto důvodů NEDOPORUČUJEME jmenovaného ke spolupráci a čtenářům se omlouváme za prezentování služby, která nyní překračuje hranici etiky, slušnosti a práva.
NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 04/2017
vyšel 07.12.2017. 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 odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu fotografií zaslaných dopisovateli.
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