
 

 

 Slovo úvodem 
Milé dámy, báječní pánové, 

ta zběsilá fotografie vznikla na 
jinak velmi seriózní konferenci 
Právo ve veřejné správě v prů-
běhu vyprávění nějaké veselé 
historky a ilustruje, že život se 
má užívat plnými doušky, čímž 
navazuji na všeříkající úvodní 
slovo ze zářijového Nevšedníku. 

Do nového roku Vám od srdce 
přeji štěstí, zdraví, lásku … ale 
co to melu … tuny smíchu, čo-
kolády, ať je Váš život jedna 
velká párty, rock&roll, nízkej 
cholesterol a ať vyhrajete ve 
sportce!  

Inspirativní čtení Vám přeje 

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

 

„Ale přemýšlet, a to dá práci, umí jenom část lidstva. Ona část, ona tenouč-
ká vrstva, která válčí s lidskou hloupostí.“ (Jan Werich) 

„Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran. (židovské 
přísloví)  

„Dobré divadlo začíná dobrým vrátným. (Jan Werich) 

„Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.“ (Jiří Žáček) 
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21. březen 2019 
Na první jarní den (a můžete namítat, že první jarní den je o noc 
dřív) připravujeme v kongresovém sále v Olomouci jeden velký záži-
tek. Tedy dva, ale kdo by to počítal: 

1. Společenská etiketa s Ladislavem Špačkem – pro úředníky 
2. Jak správně oddávat – pro oddávající a matrikáře 
3. Top asistentka – pro asistentky, sekretářky a sekretáře 

Jsou tedy evidentně tři, ale my si musíme vybrat dva, protože máme 
rezervaci toliko dvou obrovských sálů. A protože 1 a 2 nemůže pro-
bíhat současně, vyhlašujeme hlasování: Zajímá nás, kterého seminá-
ře se chcete přednostně zúčastnit. Hlasujte na internetové stránce 
www.akademie-vzdelavani.cz/galerie-informaci/anketa-a-soutez.html, 
popř. se rovnou nezávazně přihlaste k účasti na semináři Jak správně 
oddávat na www.akademie-vzdelavani.cz/svatba.  

Psaní názvů MŠ a ZŠ 
Shodě zápisu společnosti v obchodním rejstříku a zápisu v úředním 
dopise jsme se velmi podrobně věnovali v loňském červnovém Ne-
všedníku. Díky judikátům již víme, že klíčová je OBSAHOVÁ shoda, 
nikoli shoda ve formátování nebo čárkách a mezerách. Společnost 
Beta a.s. může být v rozhodnutí zapsána jako BETA, a. s., bez ohledu 
na zápis v OR. 

Jak je to ale s mateřskými a základními školami? Musíme je zapiso-
vat podle zřizovací listiny, nebo je opět klíčový obsah? Lze v adrese 
zkrátit Mateřskou školu Novodvorská na MŠ Novodvorská? 

Nejdelším názvem se chlubí Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, 
základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zra-
kově postižené, Praha 1, Loretánská 19 a 17. Je to dlouhé? A to 
jsme přitom stále jen u názvu. Její sídlo je Loretánská 104/19, Pra-
ha 1, Hradčany. Otázkou zůstává: Musím vypisovat celou adresu, 
nebo ji mohu zkrátit na: 

Škola Jaroslava Ježka, Loretánská 19, 118 00 Praha? 

Další absurditu nalezneme v Praze 5, kde adresa je opět součástí 
názvu: Tyršova základní škla a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, 
U Tyršovy školy 1/430, příspěvková organizace 

Hrubky jsou součástí ARESu i RŽP. Můžeme v dopise, v rozhodnutí, 
na obálce hrubku opravit, nebo musíme psát název v souladu 
s registrací? Mohli bychom název a adresování upravit na: 

Tyršova ZŠ a MŠ, U Tyršovy školy 1, 158 00 Praha? 

Samozřejmě, že můžeme opravovat a krátit, a to do té míry, aby-
chom neohrozili identifikovatelnost daného subjektu. Obrovskou 
výhodou by bylo umístit do dokumentu nebo na obálku identifikační 
číslo, které je pro každý subjekt v ČR jedinečné. 

Radim Martynek   

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Městský úřad Trutnov 

Městský úřad Šumperk 

Městský úřad Zábřeh 

Městský úřad Slavkov u Brna 

Magistrát města Třince 

Krajský úřad Středočeského kraje 

 

Písemná komunikace v praxi – aserti-

vita a empatie v dopisech 

Městský úřad Uherské Hradiště 

Městský úřad Rumburk 

Městský úřad Smiřice 

Městský úřad Dvůr Králové n. Labem 

Městský úřad Trutnov 

Městský úřad Šumperk 

 

Další témata realizovaná na úřadech 

anti-GDPR: Ochrana osobních údajů 

a šikanózní podání  

Zvyšování psychické odolnosti  

úředníků ÚSC 

Novinky v lidské sexualitě na přelomu 

3. tisíciletí (Radim Uzel) 

Řešení konfliktních situací ve veřejné 

správě  

Jak se nezbláznit 

Mozkový jogging 

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/galerie-informaci/anketa-a-soutez.html
http://www.akademie-vzdelavani.cz/svatba
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Jak lžeme sami sobě 
Naše mysl s námi občas dělá nepěkné věci. V jednu chvíli jsme schopni brilantně vyřešit složitý technický pro-
blém a jen o pár minut později uděláme něco, nad čím zůstává rozum stát. Prohlédnout iracionalitu některých 
vnitřních přesvědčení není zpravidla jednoduché (protože jsou tak samozřejmé). Ovšem, pokud je rozumově 
přehodnotíte, dlouhodobě vyhráváte mnohem víc, než kdybyste zůstali u pohodlných lží. 

Sebral jsem pro Vás některá iracionální přesvědčení, s nimiž se často setkávám. Tento seznam rozhodně však 
není vyčerpávající, měl by nás spíše podnítit k tomu, abychom přehodnotili některé zdánlivé samozřejmosti, 
kterými si škodíme. Jdeme na to: 

Ono to nějak dopadne. Ano! Ono to skutečně nakonec nějak dopadne. Jenže, až dojde k situaci samé, zjistíte, 
že nemáte vůbec žádný plán, v tu chvíli jste v módu „damage control“ (což by se dalo zhruba přeložit jako po-
kus o nouzové přistání). Již nepůjde o to, abyste měli ze situace prospěch, ale abyste z toho nevyvázli s velkými 
šrámy. Ve skutečnosti se lze na spoustu situací alespoň zhruba připravit (např. tím, že si dopředu zjistíte, jak se 
s podobnou situací potýkali jiní před Vámi). Určité situace se opakují s mírnými variacemi pořád dokola a je 
málo pravděpodobné, že by se zrovna ten Váš problém vymykal absolutně všemu. 

Nemám čas. Já taky ne. Ve skutečnosti čas nemůžeme vlastnit, ten si neúprosně plyne a je jen na nás, jak se 
rozhodneme jej naplnit. Pokud si osvojíte tento pohled na věc, smazává se rozdíl mezi prací a odpočinkem. 
Nejde o to, jestli pracujete nebo jen si ležíte u vody, jde o to, abyste z toho měli pocit nepromarněného času.  

Kdybych jen nemusel pracovat s takovými blbci! Protože už jsem to slyšel od tolika lidí, pokud by to byla 
pravda, bylo by blbců zhruba 95 %. V tom případě by se však slovo blbec stalo synonymem pro průměr. Ano, 
většina lidí je obecně v průměru. Ovšem mohou být také v jedné či dvou oblastech výrazně nadprůměrní. 
A stejně tak v některých oblastech budou dost výrazně pod průměrem (tedy blbí). A z toho možná vzniká toto 
přesvědčení, aneb kdo si chce hůl na psa najít, ten si ji taky najde. A kolik lidí si totéž myslí o Vás?  

Chci, aby byl klid. V klidu jsou prý zraněná zvířata, která vzdají boj o život a rozhodnou se zemřít. Odvrácená 
strana klidu je deprese, nečinnost, ustrnutí. To by nemělo být Vaším hlavním ani výlučným cílem. Jistě, po vy-
pětí by mělo následovat uvolnění, jinak se systém po čase přetíží. Ale klid jako setrvalý stav? Rozhodně ne, klid 
nebrat. 

Pod jiným šéfem by se mi dělalo líp. Třeba ano, třeba ne. A počínali byste si skutečně lépe, kdybyste byli na 
jeho místě? Řada lidí při kontaktu s šéfem vstupuje do tzv. přenosového vztahu (termín z tradiční psychoana-
lýzy), tedy reaguje na nadřízeného podobně jako na otce nebo matku, když byl malý. Pocity nespravedlnosti, 
bezmocnosti, vzteku či smutku, podobně jako snaha nadřízeného nějak přelstít, mají většinou původ zde (pro-
tože při zevrubné analýze se zpravidla ukáže, že jsou neopodstatněné). 

Když budu na lidi hodný, budou i oni na mě. Tento hluboce zakořeněný názor vede při střetu s realitou někdy 
až k devastujícím škodám. Problém není v tom, jestli je dotyčný „hodný“, ale v tom, že za to vnitřně očekává 
nějaké chování od druhých, a je přesvědčen, že má na to nárok. Nejednou jsem byl svědkem, když takovému 
„hodnému chlapci“ bouchly saze (zpravidla pod vlivem alkoholu) a provedl něco, čeho později hluboce litoval. 
O tom, že někteří se „přecvaknou“ do módu „drsňák“ a vypadají pak pro okolí naprosto směšně, ani nemluvě. 

Kdyby mi dali víc peněz, pracoval bych lépe. Hmm, kolik by to mělo být? Jsou lidi, kteří pracují sami od sebe 
a nijak zvlášť se motivovat nemusí (těch není mnoho). Většina potřebuje mít nějakou pobídku, což mohou být 
i slíbené peníze (na někoho platí, na někoho méně, to by vydalo na celou knihu). Pokud to ovšem otočíme 
a zaměstnanec dostane odměnu, i když nic ještě nepředvedl, co si z toho vezme za ponaučení? 

Musíme se hodně scházet a diskutovat o tom. Bohužel, nadměrné schůzování většinou nevede samo o sobě 
k řešení problémů. Dochází totiž k rozložení zodpovědnosti mezi více lidí a každý tak nějak očekává, že to vyře-
ší ti ostatní. Na poradu by už měl každý za sebe přijít s konkrétním nápadem a teprve o tom se bavit, ne čekat, 
že na poradě Vás najednou osvítí Duch svatý. Zažil jsem jednou poradu, která trvala asi čtyři hodiny – otřesný 
zážitek. Čím déle se o problému diskutovalo, tím více bylo řešení v nedohlednu.  

Jan Drahoňovský, firemní sociolog, www.firemni-sociolog.cz 

http://www.firemni-sociolog.cz/
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Typologie vedoucích podle Polanského 
Máte šéfa, který zadá úkol a za měsíc si vzpomene, že by jej mohl zkontrolovat? Nebo se setkáváte spíše 
s lidmi, kteří v pondělí v 10:07 zadají požadavek a v 10:09 kontrolují, zda je splněný? A možná, že jste šéfem 
a vůbec si neuvědomujete, jak Vás podřízení vnímají. 

Jeden z mých obchodních partnerů definoval 3 typy šéfů podle toho, jak spěchají na splnění úkolů: 

Zácpa. Šéf-kliďas, který rozdá úkoly a s (naivní) důvěrou předpokládá, že budou splněny v termínu. Neorgani-
zuje, nekontroluje, ale také se nediví, pokud splněny nejsou. Šéf-flegmatik, který hasí až vzniklý požár. 

Stolice. Racionální člověk s racionální představou, co se stane, pokud úkol bude splněn (cukříček – jeden kus) 
a racionálnější vizí, co se odehraje, pokud splněn nebude (bič – opakovaně). Šéf-racionalista. 

Průjem. Racionálně uvažující šéf, který očekává, že budou splněny všechny zadané úkoly včetně těch, které 
zadány nebyly, ale o kterých uvažoval a tajně doufal, že je zaměstnanec splní. Pošle-li šéf-průjem svého podří-
zeného pro kávu se dvěma mlíčky, půlkou kostky cukru a dvěma míchátky, očekává, že mu zaměstnanec kro-
mě jmenované kávy, kterou objedná s požadavkem NETŘEPAT/ZAMÍCHAT, přinese také koblihu, středně 
osmaženou s višňovou náplní a kontakt na tu sexy servírku. Šéf (mnohdy snílek) s velkými vizemi neznalý slov 
TO NEJDE. 

Proto je nutné – ne-li nezbytné – aby se zaměstnanci snažili pochopit své vedoucí. Správnou typologií svého 
nadřízeného (nebo svého stylu) dosáhneme zvýšení efektivity práce a lepší pohody na pracovišti. 

A jaký je Váš šéf? 

Radim Martynek  

 Citát  
 

Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. (Albert Einstein) 
 

Ptáte se… 
Vážený pane Martynku, na svém semináři jste se zmínil, že v adresovém poli se název místa určení (adresní 
pošta příjemce) píše velkými písmeny, ale zpracovatelé normy ČSN 01 6910 uvádějí, že to není nutné. Jak to 
tedy je správně? 

Zpracovatel NEROVNÁ SE odborník. Odborník by při psaní normy zohlednil požadavky dané Českou poštou 
a dalšími – opravdovými – odborníky, kteří byli součástí připomínkového řízení, ale jejichž připomínky nebyly 
vzaty v potaz. Zdrojem informací nechť Vám jsou: 

• podmínky České pošty zveřejněné na internetových stránkách nositele poštovní licence v článku 105: 
www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/zps.pdf/a085daea-e843-4885-b60b-af3372319f75  

• vzory adresování zveřejněné na www.ceskaposta.cz/rady-a-navody/jak-spravne-nadepsat-zasilku  

V adresovém poli se místo určení a stát určení píší vždy velkými písmeny – viz příklad níže: 

Charizmaťanda 
Jana Novotná 
Městský úřad Mikulov 
Náměstí 1 
692 01  MIKULOV 

Siemens Forum München 
Albert Einstein 
Oskar-von-Miller-Ring 20  
DE-80333  MÜNCHEN  
GERMANY 

Norma ČSN 01 6910 je dílem neodborníků, což dokazuje publikace Písemná komunikace v praxi, která porov-
nává ustanovení zpackané normy a platné legislativy, ale také praxe. K zakoupení na www.jaknadopisy.cz.  

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

http://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/zps.pdf/a085daea-e843-4885-b60b-af3372319f75
http://www.ceskaposta.cz/rady-a-navody/jak-spravne-nadepsat-zasilku
http://www.jaknadopisy.cz/
http://www.jaknadopisy.cz/
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Parfémy s vůní vína 
Pocházím z rodiny, která se už několik generací věnuje výrobě vína. Odmalička jsem ve vinohradu vypomáhal, 
ale tehdy jsem za tím viděl jen těžkou práci, protože víno jsem zatím pít nemohl. Že vinohrad neznamená jen 
celoroční tvrdou dřinu, ale i slast při ochutnávání jeho plodů, jsem zjistil až v patnácti, když jsem nastoupil na 
jedinou střední vinařskou školu v ČR – ve Valticích.  

Čich na víno jsem ovšem cvičil už v dětství. Děda mě vždycky zavedl do sklepa, kde mi jako malému odšpunto-
val sudy s vínem, abych mohl přivonět ke kopřivovému Sauvignonu nebo k Tramínu s nádechem růží. Když 
jsem potom jako starší začal navštěvovat degustace, poslouchal jsem zejména starší a zkušené vinaře, kteří na 
degustacích vykládali, po čem by mělo víno vonět. Zjistil jsem, že člověk se k tomu musí propít. 

V současné době vlastní vína vyrábím, ale také chodím hodnotit na degustace, kde svůj čich udržuji a trénuji 
asi nejlépe. Často jezdím zatřiďovat vína na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, kde obvykle stih-
neme za hodinku ochutnat a zhodnotit 50 vzorků vín. Všichni tam jezdíme autem a při kontrole nikdy nikdo 
nenadýchá.  

Kromě vína jsou mým druhým a velkým koníčkem také parfémy. Napadlo mě tyto vášně spojit dohromady. 
Díky citlivému nosu se snažím identifikovat vůně ve vínech, které se potom formou esencí snažím připodobnit 
v parfémech. V případě dámského parfému připomínajícího tóny po muškátových vínech jsem například smí-
chal esence mandarinky, citronu, yuzu, fialky a vanilky. Mám asi 150 esencí z celého světa, a když mám svůj 
míchací den, voní celý byt jako v parfumerii. Následnou výrobu parfémů potom provádím v laboratořích firmy 
Znovín Znojmo.  

Certifikaci získal parfém s vůní muškátových vín a dámský parfém s vůní po odrůdě Tramín červený. Horkou 
novinkou je vůně s názvem Old Vineyard Šobes. Celková kompozice esencí Vás přenese do samého srdce Ná-
rodního parku Podyjí, kde leží na úbočí meandru řeky Dyje jedna z nejstarších a nejmalebnějších vinic v Česku. 
Výjimečné aroma je inspirováno čistou přírodou, svěžím ranním vánkem a energií vyhřátých skal od dopadají-
cího slunce. Osvěžující dámská i pánská (ne)vinná vůně tak představuje únik z moderního světa do malebné 
i divoké přírody. Výroba tohoto parfému trvala 4 měsíce. Je složen z přírodních esencí červeného pomeranče, 
bergamotu, květu ylang-ylang, zázvoru a růžového dřeva.  

Parfémy otestovat a zakoupit ve znojemském Znovínu, na jejích firemních prodejnách ve Znojmě nebo objed-
nat na www.znovin.cz v sekci Vinařské doplňky. Cena parfému o objemu 50 ml je 600 Kč.  

Martin Vajčner, someliér, výrobce vín a parfémů 

 Citáty   

 Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny. 

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš. 

Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu. 

Je-li nepořádek na stole odrazem nepořádku v mysli, co potom odráží prázdný stůl? 

Nesnaž se být úspěšný. Snaž se být člověkem, který má hodnotu. 

Ten, kdo následuje dav, se obvykle dál než ostatní nedostane. Ten, kdo chodí sám, se pravděpodobně ocitne i v mís-
tech, kde ještě nikdo nikdy nebyl. 

Albert Einstein (1879–1955) – teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za nej-
většího vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice 
patří speciální teorie relativity (1905), myšlenka kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu (1905), 
vysvětlení Brownova pohybu (1905) a snad nejvíce obecná teorie relativity (1915), která doposud nejlépe popisuje 
vesmír ve velkých měřítkách. 

Zdroj: internet 

 

http://www.znovin.cz/
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 Poradna Ladislava Špačka  
 

Otázka: Pozval jsem na své narozeniny do velmi prestižní restaurace svou dceru s manželem a zajistil veškeré výdaje 
s večeří. Při této příležitosti mi dcera s manželem předali ve velké papírové tašce tři dárky, které byly v tašce jednotlivě 
ještě zabalené. Usoudil jsem, že není vhodné při předání dárků je v restauraci hned rozbalovat na stole, proto jsem za 
ně velmi uctivě poděkoval a věnoval se hostům s usazováním a objednáním jídel. Druhý den mi mailem dcera vynadala, 
že jsem se choval nemožně a nerozbalil si hned dárky na stole.  

 

 
Odpověď: Na rodinných a přátelských oslavách dárky vždy rozbalujeme, a to z jediného důvodu: abychom dali najevo 
nelíčenou radost z dárku, který jsme dostali, i kdyby to byla věc, kterou hned po příchodu domů vyhodíme nebo něko-
mu dáme. Dárce musel dárek vymyslet, sehnat, koupit, zaplatit, přinést – za to si zaslouží tu jedinou větu: „Tak to jste 
mi udělal velkou radost, děkuji.“ Vaše dcera o tuto větu přišla, proto byla tak zklamaná. Dárky nerozbalujeme na hro-
madných oslavách pro sto a více lidí, kdy by rozbalování dárků nevěnoval nikdo pozornost, to by bylo nedůstojné. Již Jiří 
Guth-Jarkovský nedoporučuje rozbalování svatebních darů, protože kvůli úzce vymezenému repertoáru darů (chceme 
obvykle pomoct vybavit mladému manželství domácnost) hrozí, že se se sejdou stejné věci do domácnosti. Z popsané 
situace usuzuji, že šlo o komorní oslavu v kruhu rodinném, byť v restauraci, a tady bylo vhodné dárky rozbalit.  

 

 
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: Mám dotaz ohledně nastupování a vystupování z dopravních prostředků (tramvají, metra, autobusu, jak nízko-
podlažních, tak klasických). Četl jsem, že do tramvají a autobusu by měl nastupovat i vystupovat první muž, aby pomohl 
dívce do/ze schodů. Jak to tedy je kupříkladu v metru?  

 

 
Odpověď: Ne, konstrukčně to jsou schody, proto do tramvaje nebo autobusu nastupuje jako první žena, za ní muž, je 
vždy níž, z bezpečnostních důvodů. Ze schůdků tramvaje nebo vlaku či autobusu sestupuje jako první muž, a jakmile 
dostoupí na zem, otočí se a ženě nabízí oporu. Žena se sama rozhodne, zda ji přijme, to je na ní, ale muž toto gesto 
učiní, počká, až žena sestoupí, a pokračují spolu v chůzi. v metru (stejná úroveň, stejně jako nízkopodlažní tramvaj) ne-
jde o schody, ale o přednost ve dveřích, první jde žena, stejně jako do výtahu.  

 

 

 Etiketa s Ladislavem Špačkem  
 

Již 29.01.2019 můžete na MěÚ Trutnov zažít celodenní seminář etikety s Ladislavem Špačkem za 1.210 Kč vč. DPH; 
o 7 dní později seminář etikety v písemném styku. Informace na www.akademie-vzdelavani.cz/download/etiketa.pdf.  

 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/etiketa.pdf


7 

Prolog: Nedávno jsem vytáhl jednoho tajemníka na badminton. Po hře, kterou můj klient označil za překvapivě 
dynamickou, mu v šatně – po tom, co si vysvlékl tričko – říkám: „Teda, Vy máte břišáky! Takový bych taky chtěl 
mít…“ Zdvihl obočí tak vysoko, že se skoro dotklo stropu šatny, a už po osmadvacáté mu hlavou proletěla po-
chybnost o mé sexuální orientaci. 

Jak neumíme přijímat dárky a dávat komplimenty 
Rád nosím dárky. Klientům i přátelům. Rodině i partnerce. Rád působím radost. Dárky klientům navíc opatřuji 
nálepkou, že podle zákona se u reklamního předmětu do 500 Kč nejedná o úplatek. Pobaví to. 

Jenže lidé neumí dárky přijímat. Kolikrát jste svému dítěti nebo vnoučeti řekli: „Ale to sis nemusela dělat tako-
vou škodu.“ nebo „To muselo být drahé – to nemohu přijmout!“ A přitom není nic snazšího než říci to prosté, 
krátké, jednoduché a přitom všeříkající „Děkuji.“ nebo „Udělala jsi mi radost.“ nebo „To je tak krásné překva-
pení.“ 

Dárek má úspěch tehdy, pokud splňuje vzorec: radost z dárku JE VĚTŠÍ NEŽ cena dárku. A to je přeci ve větši-
ně případů. 

A rád taky pozitivně hodnotím vše, co se mi na lidech líbí. Nemám tak problém starostovi říct, že má opravdu 
hezkou košili (a nemusím působit jako gay), ženě v tramvaji pochválit lodičky (a nemusím ji nutně svádět) nebo 
sousedce skvěle odváděnou práci na „družstevní“ zahrádce (a nemusím čekat, že mi dá trochu z úrody). 

Upřímně míněná pochvala člověka – přinejmenším – potěší. Rozhlédněte se v okolí a darujte kompliment. 
Třeba hned. Nestojí Vás nic, ale způsobí obrovskou radost. 

Radim Martynek, reprint z blogu radim.martynek.cz  

 Citát  
 

Nejdůležitější způsob, jak získat přátelství lidí je zapamatovat si jejich jména a vzbudit v nich vědomí důležitosti. (Dale 
Carnegie) 

 

„Dobrý den“ v písemné komunikaci 
„Je mi jedno, jak se jmenujete. A že jste vystudoval práva? No a co? A jste tajemník? Nezájem!“ 

Tak takhle si připadají někteří mi klienti, když dostanou e-mail začínající slovy „dobrý den“ – tím nejprostším 
a nejsprostším pozdravem, který můžeme v písemné komunikaci použít. Přitom „dobrý den“ je pozdrav, který 
patří na ulici nebo do telefonu. Nikdy ho nepoužijeme v e-mailu nebo dopise. 

Je projevem lidí líných nebo nezdvořilých, lidí bez fantazie a zájmu o druhého. „Hynku! Viléme! Jarmilo!“ čte-
me v Máji. Mácha byl vizionář. On věděl, že e-mail nikdy nebude začínat slovy pozdravem, ale oslovením. Je-
den slavný spisovatel kdysi řekl: „Není nic hezčího pro nikoho z nás, než zvuk vlastního jména.“ Jméno je tím, 
co nás provází celý život. Jako nemluvňata jsme nevěděli, co je wi-fi, rohlík nebo písek, ale znali jsme význam 
slova, které na nás volají. Jo, příjmení… to si můžeme během života změnit. Jednou – dvakrát – šťastnější ženy 
i třikrát. Ale jméno je to NEJVÍC. 

A tím „nejvíc“ je i pro příjemce našeho e-mailu. Když ho zazdíme, nepoužijeme, vykašleme se na vymýšlení 
pátého pádu jména, příjmení, titulu nebo funkce člověka, kterému píšeme, vzali jsme mu to nejvíc. 

Pouhé 3 sekundy nám zabere vymyšlení správného oslovení. Je to tajemník? Je doktorem práv? A jmenuje se 
Honza? V nejformálnější variantě zvolíme pro oslovení funkci – Vážený pane tajemníku. Čím je náš vztah méně 
formální, tím neformálnější variantu volíme – Znalý pane doktore. A časem se snad osmělíme napsat Milý 
Honzo. 

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

http://www.akademie-vzdelavani.cz/
http://radim.martynek.cz/
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Jak na komplimenty 
„Vycházejte z toho, že krásná žena a přitažlivý muž většinou moc dobře vědí, že nepatří mezi obludy. 
V minulosti to slyšeli už mockrát a mockrát to v budoucnu ještě uslyší. Komplimentem ohledně hlubokých očí 
a velkolepých bicepsů je sice potěšíte, ale rozhodně nijak zvlášť nezaujmete. Snažte se v první řadě odlišit 
a najít na nich ty charakteristiky, které jsou méně nápadné než košíčky podprsenky velikosti E.“1 

Lichotka je často od upřímností oproštěný vodopád slov, jejichž cílem je získat u příjemce přízeň: 

„Paní tajemnice, máte skvostné kotníky… Kdy podepíšeme tu kupní smlouvu?“ 

Naproti tomu je kompliment upřímným zhodnocením, za kterým se neschovává vykalkulkovaný záměr: 

„Moc Vám to sluší, pane kolego. Prozraďte, kde jste koupil tu rafinovanou kravatu s proužky.“ 

Pochlebování patří k neupřímným lidem, kteří kupují ve velkém kbelíku medu, aby jej mohli vzápětí malířskou 
štětkou mazat jiným kolem úst. 

Nesnažte se ze svého protějšku lichotku vytáhnout, jinak se Vám to vymstí. Není nic nevhodnějšího, než žena, 
která přijde od kadeřníka a už ve dveřích se domáhá od svého manžela komplimentu se slovy: 

„Tak co? Jak moc mi to sluší?!“ 

Jak složit kompliment? 

Říkejte pravdu – nevymýšlejte si (nelezte nikomu do nejšlechetnější části těla). Buďte originální, pochvalte 
něco, čeho si ostatní nevšimnou.  

Nikdy nelichoťte s vidinou vlastního prospěchu. Víte, že potřebujete pomoci s úkolem, tak kolegovi pochválíte 
ponožky? Absolutně ne! 

Jak přijmout kompliment? 

Važte si každé pochvaly. Neshazujte ji, nezpochybňujte ji, nehaňte to, co bylo pochváleno. Dlouho byste se pak 
nemuseli komplimentu dočkat. Pokud Vám někdo řekne: 

„Ten šátek je moc hezký… Sluší ti…“ 

nedevalvujte jej slovy: 

„Tenhle předpotopní šátek?? To je strašnej kus – mám ho po babičce. Ale nic jiného jsem ráno ve skříni 
nenašla.“ 

protože tím dáváte hodnotícímu najevo, že má špatný vkus. 

Nesnažte se o výlevy nespokojenosti, lhostejnosti nebo útok: 

„Hezký vlasy? Nechápu! Tenhle týden mi na hlavě vůbec nic nedrží a připadám si jako zmoklá slepice.“ 

„Ále, to říkáte jenom tak. Tohle už jsem v životě slyšela tolikrát, že mě to ani nepřekvapuje.“ 

„To myslíte vážně? Určitě si děláte legraci. Nevěřím Vám!“ 

Komplimenty se přijímají, ale nevracejí. Když Vám někdo zalichotí, usmějte se a poděkujte. Pak pokračujte 
v dosavadní činnosti či konverzaci. 

Humorný, ale ne zcela na úřadě použitelný kompliment se sexuálním podtextem: 

„Máte, slečno, moc krásné šaty. Skvěle by se vyjímaly na podlaze mé ložnice…“ 

Radim Martynek, reprint z http://www.akademie-vzdelavani.cz/galerie-informaci/nevsednik.html, 01/2016 

                                                           
1
 Inspirace: BRIDGES, John. Jak být dokonalý gentleman: nadčasový průvodce správným chováním. Praha: Pragma, c2011. ISBN 

978-80-7349-266-3. 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/galerie-informaci/nevsednik.html
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Jak slušně odmítnout? Zkuste to ve 3 krocích 
Nemusíte přece každému ve všem vyhovět, že? Odmítnutí se bude se hodit v situacích, kdy sice můžete, ale 
nechcete udělat to, o co Vás druhý žádá. Díky tomuto postupu nebudete dělat, co nechcete. Omezíte na mi-
nimum diskuzi a přemlouvání ze strany žadatele. Navíc se vyhnete špatnému pocitu z vlastních výmluv 
a „milosrdných lží“. 

Situace zažíváte různé: žádost o půjčku (věcí, peněz atd.), telefonická anketa, nabídka služeb. Může jít taky 
o velmi pozitivní nabídky – žádost o ruku, o tchyni, pozvání na oslavu, sportovní aktivitu nebo kulturní akci. 

1. Vezměte si čas na rozmyšlenou 

Často vyhovíme jen proto, že jsme 
souhlasili „zbrkle“. Nebo když si nejs-
me úplně jisti, jestli chceme vyhovět. 
Když není nutné odpovědět hned, 
vezměte si čas na rozmyšlenou. 

Například: „Mohl bych ti zavolat odpo-
ledne, jak jsem se rozhodl?“ 

2. Když nevíte, co chcete říct, respek-
tujte svoje pocity 

Když váháte, jestli vyhovět nebo od-
mítnout držte se svých pocitů. Mějte 
na paměti, že chcete být slušní přede-
vším k sobě. Pokud vyhovíte proti své vůli, většinou toho budete litovat. Lépe si své pocity uvědomíte, pokud 
se sami sebe (v duchu) zeptáte: Chceš mu to půjčit? Chceš jít na tu návštěvu? Odpověď Vás překvapí svou jed-
noznačností. 

3. Odmítnutí zkraťte 

Stručně odmítněte. Nemusíte nic přidávat ani vysvětlovat. Často máme pocit, „že by se slušelo“ odmítnutí 
vysvětlit. Není vaší povinností podávat vysvětlení. 

„Vaši nabídku nevyužiju.“ 

„Děkuji ti za pozvání, ale zítra opravdu nepřijdu.“ 

„Ne, opravdu nemám zájem.“ 

Nemusíte se omlouvat. Nemáte totiž za co. 

Když Vás žádá někdo pro Vás důležitý, můžete stručně vyjádřit pochopení a respekt.  

Například: „Chápu, že je to pro tebe důležité, nicméně tentokrát opravdu nepřijdu.“ 

Upozornění: Tento návod není vhodný pro odmítání tzv. oprávněných požadavků. Ale o tom třeba příště. 

Daniel Sikora, lektor seminářů měkkých dovedností 

 Citáty  
 

Jestliže se žena doopravdy hněvá, polibkem to nespravíš. Zde pomohou nejméně tři polibky. (Carlo Goldoni) 

Každá žena pokládá své jméno, vyslovíš-li je ohnivě, za nejkrásnější, nejduchaplnější proslov. (J. N. Nestroy) 

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu. (Immanuel Kant) 
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Nic neumím, ale jsem lakomý... 
Nadpis zaujal, tudíž splnil účel. Žel bohu (a žel mně) je to tak trochu pravda... Když nic neumím, nemohu přijít 
s ničím novým. Ale mohu pracovat s něčím starým… A nepotřebným… 

V předposledním Nevšedníku jsem zaregistroval článek Jak být COOL – jak být IN (nejen v písemné komunika-
ci). Dovolím si citovat: 

Jak být IN? Dělejte věci, které jsou světové, módní, populární, ...  

Třídíte odpad? Jste IN!  

Házíte vše do jedné popelnice? Jste průměr!  

Hromadíte odpad ve všech místnostech svého bytu? Dá se to léčit...  

A my, EKO CENTURY MORAVIA, jsme 
se rozhodli být IN! Ba dokonce chce-
me být COOL! A to tím že budeme 
odpad NEJEN třídit, ale tím, že ho 
budeme třídit opravdu skvěle! A ještě 
u toho umíme pomoci přírodě i li-
dem.  

Papír je natolik ordinérní věc, že si 
neuvědomujeme, kde všude s ním 
přijdeme do styku. Ke kolika rozlič-
ným účelům ho denně využíváme… 
Svěřujeme mu tolik informací i ta-
jemství, u kterých si nepřejeme, aby 
se dostaly do rukou osobám nepovo-
laným. Nejspolehlivější možností by 
bylo dokumenty pálit. Až sem – za 
svůj pracovní stůl – cítím nadšení Vašeho vedoucího pracovníka z táboráčku rozpáleného uprostřed Vaší kan-
celáře. Ale protože nám (a Vám samozřejmě mnohem více) záleží na správném krevním tlaku Vašeho šéfa, 
osobně preferujeme řízenou skartaci dokumentů. Nic převratného, ale 100% funkčního. 

Avšak, když dva dělají totéž, není to totéž! Pilíři EKO CENTURY MORAVIA jsou ekologie, příležitost, bezpečí: 

 99,3 % veškerého převzatého materiálu efektivně využijeme k druhotnému zpracování (méně než 

0,7 % všeho, co převezmeme, se druhotně nevyužije) 

 100,0 % našich zaměstnanců jsou lidé zdravotně znevýhodnění či lidé s postižením – Vaše dokumenty 

jim umožní získat zasloužený pocit přínosu společnosti 

 100,7 % bezpečí pro Vaše tajemství a vše ve vlastní režii – převoz v zapečetěných boxech, vytřídění pa-

píru, igelitu, železa, …, skartace pod neustálým dohledem kamerového systému (a mé tchyně), vysta-

vení skartačního certifikátu  

Celkem 300 % kladů. No, neberte to. 

Pro Vás jsou dokumenty možná jen papír… nově budou pro Vás příležitostí, jak dát přírodě větší šanci za-
chovat zeleň pro další generace a jak pomoci lidem zdravotně znevýhodněným. 

Rád bych Vás závěrem požádal o laskavost. Zvažte prosím vytisknutí tohoto článku, neboť ho rádi v budoucnu 
zpracujeme :) Neboť se v tomto Nevšedníku platí za každý znak, z úsporných důvodů nebudu uvádět své jmé-
no. 

Lakomý majitel (P. S. EKO CENTURY MORAVIA je jen název… Skartaci provádíme pro všechny regiony ČR.)  
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Nejvtipnější jmenovky ze seminářů  
Na našich seminářích si účastníci sami nadepisují jmenovky podle toho, jak si přejí být oslovováni. Kromě tra-
dičních křestních jmen můžeme někdy vídat velmi vydařené přezdívky: 
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Jste odborník, tak mi rychle poraďte… 

Případ č. 1 – aktivní paní, cca 45 let, sedavé zaměstnání 
Do ordinace přichází trošku zrychlená paní cca 45 let. Nikdy jsem ji neviděl, přichází poprvé.  

Fyzioterapeut: Proč jste mě vyhledala? Co pro Vás mohu udělat? 

Paní: Poraďte mi cvik, abych mohla hrát badminton. Mě u toho vždycky loupne v zádech a nemůžu se 
hýbat a vystřeluje mi to do nohy. Poraďte mi cvik, po kterém se to spraví, abych mohla hrát dál. 

Fyzioterapeut: Ale to nejspíš nebudu umět. Potřebujeme si popovídat, musím se na Vás podívat, vyšet-
řit Vás a pak si řekneme co je potřeba udělat a jak cvičit, abyste kompenzovala to, co máte přetížené. 
Možná to bude i na delší dobu. Mohu Vás naučit kompenzovat  

Paní: Na to já nemám čas. 

Fyzioterapeut: Co ode mě tedy čekáte? 

Paní: Dejte mi ten cvik, aby mě nebolela záda, když mi loupne na badmintonu. 

Fyzioterapeut: Pokud chcete dlouho hrát, rád Vás cviky naučím, ale na to nám 45 minut nestačí. Mu-
sím Vás vyšetřit! 

Po vyšetření. 

Fyzioterapeut: Máte zkrácené …, ochablé …, přetížené …, příznaky které popisujete, mohou …, bude 
potřeba se naučit kompenzační cvičení. Hrozí Vám … 

Paní: Tak mě ty cviky dejte! 

Ukazuji paní cviky, kterými může kompenzovat. Není moc pohybově nadaná, ale s trochou trpělivosti to 
půjde. 

Fyzioterapeut: Tohle jsou pro Vás vhodná kompenzační cvičení, zaberou Vám cca 20 minut denně, vy-
varujete se tím potenciálnímu trvalému poškození pohybového aparátu. Jak se po cvičení cítíte? 

Paní: Je to lepší. 

Fyzioterapeut: Kdy se sejdeme příště, abychom mohli pokračovat? 

Paní: Na to já nemám čas, musím hrát badminton. 

Co se s paní dělo dále nevím, už nikdy nedorazila.  

Případ č. 2 – Pepa, 50 let, sedavé zaměstnání – sportovec, cyklista, lyžař, hraje squash 
Pepa telefon: Ahoj Kamaráde, mohl bys mi pomoci. Louplo mi dneska v zádech, střílí mi to do nohy 
a nemůžu se moc hýbat. 

Fyzioterapeut: Tak přijeď, udělám si na Tebe čas. 

Pepa: Tak co? 

Fyzioterapeut: Máš příznaky výhřezu plotýnky.  

Pepa: Tak se mnou něco udělej! 

Fyzioterapeut: Bylo by dobré, abys navštívil neurologa. Ale můžu s Tebou zkusit něco opatrně udělat.  

Pepa: K doktorům nejdu, udělej se mnou něco.  

Fyzioterapeut: Dobrá, děláme vhodné manuální terapie, pokud by to byl výhřez, abychom Ti nemohli 
ještě víc ublížit. A naučím Tě cvičit.  
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Provádím vhodné manuální terapie, učím Pepu cvičit. A domlouváme se, že bude doma cvičit a jednou týdně 
na skupinu, abychom ho mohli opravit. Domlouváme i další individuální návštěvu. Pepa přichází poprvé do 
skupiny a sděluje mi, že už mu nic není.  

Pepa telefonicky: Prosím tě, promiň, musím zrušit naší hodinu, 
musím na pracovní schůzku. 

Fyzioterapeut: OK. Kdy přijdeš příště? 

Pepa: Zavolám 

Pepa se ozývá po půl roce.  

Pepa telefonicky: Ahoj, musíš mě zachránit, hrál jsem squash, 
ruplo mi v zádech a nemůžu se hýbat, necítím nohu.  

Fyzioterapeut: Tak přijeď, udělám si na Tebe čas. 

Pepa přichází v předklonu s nesnesitelnou bolestí v bedrech a bolest 
střílí do nohy. 

Fyzioterapeut: Musíš k neurologovi, nejspíš máš výhřez disku.  

Pepa navštěvuje v tomto akutním stavu neurologa a podařilo se mu okamžitě absolvovat vyšetření magne-
tickou rezonancí. Má výhřez disku. Dostává kapačky a chce terapii. Po odeznění akutní fáze souhlasí s pravi-
delnou manuální terapií a začíná pravidelně cvičit. Sám říká, že do tohoto stavu nemusel dojít.  

Proč neposlouchal před půl rokem? Jak jste na tom Vy? Sportujete? Kompenzujete? 

Poslední dobou se stále více přesvědčuji, že jsme aktivní. Sportujeme celkem hodně. Bohužel si neuvědomu-
jeme, že 90 % času – kvůli sedavému způsobu života – trávíme na židli. Většina klientů k nám přichází 
s problémem, který vznikl při sportu. Nebo si to alespoň myslí. Často slyšíme: „Stalo se mi to při sportu.“ Je 
potřeba si uvědomit, že nejvíce určuje, jak na tom jsme, to, co děláme opakovaně a často. Že například výhřez 
disku nevzniká teď hned náhle. Výhřezu disku předchází několikaleté přetěžování a špatné pohybové stereo-
typy. Zdravý meziobratlový disk je pevnější a pružnější než obratel. Proto při úrazu dojde spíše ke zlomenině 
obratle než poškození disku. Pokud je však disk dlouhodobě přetěžován a při sezení nebo stání a zatěžován 
špatnými pohybovými stereotypy, dojde k jeho vysušení a zkřehnutí a pak stačí málo a disk praskne. Proto je 
potřeba ke každému sportu zařadit vhodné kompenzační cvičení. Cvičení, kde protáhneme zkrácené svaly 
a posílíme oslabené svaly.  

Dlouho jsem jako fyzioterapeut hledal vhodné kompenzační cviky. Nějaký ucelený systém, který by mohl být 
vhodný pro každého. Před několika lety jsem se setkal s metodou SPS (SM systém) MUDr. Richarda Smíška 
a tento systém mě naprosto nadchnul. Pan doktor je totiž geniální pozorovatel. V podstatě nás tento systém 
učí to nejzákladnější – správně chodit a běhat. To pak souvisí s pohybem ve všech sportech. Dvacet minut 
denně nám může zachránit záda na celý život. Základních cviků je 11 a zvládne je každý. Toto cvičení je z mého 
pohledu potřeba chápat jako nutnost, abychom mohli dělat to, co nás baví, bez omezení.  

Cvičení nás nemusí bavit, ale přínos je tak veliký, že nás to nakonec i bavit začne. Ze začátku může být cvičení 
náročné a nudné, ale je to něco, co stojí za to překonat. Nikomu nezakazuji a nehaním sport, který ho baví. 
Choďte do posiloven, na jógu, plavat, jezděte na kole, ale KOMPENZUJTE! Když budete rozumět tomu, co se 
s Vaším tělem děje, můžete zabránit pozdějším problémům. Vždy je lepší PREVENCE než řešit NÁSLEDEK. Po-
kud již dojde ke strukturálnímu poškození, je to nevratné. Můžete pak sice zmírnit důsledky poškození, ale 
nikdy už to nebude jako dříve. A věřte, že operace to nevyřeší. Operace vyřeší momentální situaci, ale bez cvi-
čení to nepůjde. Dvacet minut denně zachrání Vaše záda. Neexistuje instantní řešení. Dvacet, třicet, čtyřicet 
let pracujeme na současných stereotypech. Nezměníte je za 15 minut. *** Nabídku semináře pro svůj úřad 
naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz/download/az.pdf.  

Martin Trávník, fyzioterapeut, lektor semináře Akademie zad aneb aby záda nebolela 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/az.pdf
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Prolog: Po semináři Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy v písemném 
styku mě kontaktoval jeden magistrátní právník s tím, že správná je pouze zkratka IČO. Svou argumentaci opí-
ral pouze o vybraná fakta. Mnou zpracovaný rozbor přikládám níže ke zhodnocení vnímavému čtenáři. Za úče-
lem anonymizace onoho magistrátu a onoho právníka je v textu používán Magistrát města Kocourkov a fiktivní 
PSČ. Radim Martynek 

Používání iniciálových zkratek IČ/IČO 
Při zkoumání, která ze zkratek je správná, si musíme uvědomit, že zákonodárci definují OBSAH a my, prostý 
lid, tomu dáváme správnou FORMU. Cílem tohoto dokumentu je ukázat více úhlů pohledu, neb závěrečná 
volba je na čtenáři. Já – jako člověk považovaný za odborníka na písemnou komunikaci – si stojím za tím, že 
platné jsou obě zkratky. 

Dokonalou ukázkou je zákon o obcích, který nezná pojmy starostka a tajemnice, nebo zákon o vysokých ško-
lách, který nezná pojmy inženýrka, magistra a doktorka. Kdybychom aplikovali dogma právníků, že zákon defi-
nuje FORMU, na žádném úřadě by nesměly být inženýrky, magistry a tajemnice, resp. jejich vystupování by 
bylo v rozporu se zákonem. 

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v § 24 říká: 

V tomto zákoně se rozumí 
c) identifikačním číslem osoby číselný kód označovaný zkratkou „IČO“, který slouží k jednoznačné 
identifikaci subjektu… 

Zákony tady nejsou od definování zkratek – tedy FORMY – nýbrž OBSAHU. Důkazem je § 1 téhož zákona, který 
říká: 

Tento zákon 
a) vymezuje obsah základních registrů, informačního systému základních registrů a informačního sys-
tému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním 
a provozem, … 

Nic o tom, že by byl napsán proto, aby vytvářel zkratky. 

Navíc v onom zákoně je chyba. Pokud bychom jej opět vzali dogmaticky, museli bychom odteď IČO psát 
v uvozovkách, neb takto to říká zákon. Zkratky ale nikdy do uvozovek nedáváme… Nikdy jsme neviděli „MěÚ“ 
Benešov nebo Úřad vlády „ČR“. Definuje-li zákon uvozovky, pak bychom je museli psát všude. 

Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v § 227 uvádí: 

Do seznamu kvalifikovaných dodavatelů se zapíše 
e) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, … 

A otázkou je? Co to tedy je IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO, když podle magistrátních právníků vlastně neexistuje? Je 
tato část zákona o veřejných zakázkách neplatná? 

V roce 2004 mi bylo přiděleno číslo identifikující podnikatele s hodnotou 73276758 a říkalo se mu identifi-
kační číslo organizace (se zkratkou IČO). Během let se označení změnilo na identifikační číslo se zkratkou IČ, 
ale obsah zůstal stejný. A nyní máme identifikační číslo osoby a obsah je stále stejný. Je tedy lhostejné, zda 
73276758 je: 

 identifikační číslo organizace, 

 identifikační číslo osoby, 

 identifikační číslo města, 

 identifikační číslo podnikatele, 

protože společným jmenovatelem je identifikační číslo (lhostejné kterého objektu nebo subjektu). 
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Judikáty – z toho judikát Nejvyššího soudu – se kupříkladu věnuje onomu mýtu, kdy si právníci často myslí, že 
záleží na zápise v obchodním rejstříku. I tady je klíčový obsah informace, nikoli forma, jakou je subjekt zapsa-
ný. 

Stejně bychom mohli polemizovat nad zkratkou DIČ, která zákonem definována není, přesto ji používáme… Na 
základě jakého zákona? Podle jakého jazykového pravidla?2 

Zákon definuje OBSAH – viz zákony výše – a lidé dávají obsahu tu správnou FORMU. To Vy si říkáte, že nově 
zavedete zkratku MMK nebo MMKo, pomocí které se Váš Magistrát města Kocourkov odliší od Magistrátu 
města Karviná. To Vy si vybíráte, zda používat z dublet variantu č. j. nebo čj. 

Posledním argumentem je úzus3 napříč Českou republikou, tedy ČR (pro právníky „ČR“). Po letech používání 
IČO si lidé zvykli používat IČ. A najednou další zákon jim umožní opět používat IČO. V praxi lze vídat nechuť ke 
změně. Podle vyhledávače Google je zkratka IČO používaná v 69 milionech případů, kdežto IČ ve 167 milio-
nech. 

Argument právníka: 

„Na internetu lze vygooglit názory k používání zkratky IČO… Podívej se také např. na veřejný rejstřík 
(www.justice.cz) nebo ARE – obě ministerské platformy pro vyhledávání údajů podnikatelských subjek-
tů používají zkratku IČO… 2.    Předmětný zákon (viz bod 1.) uvedenou zkratku „IČO“ přímo zmiňuje 
a její podoba je závazná (zejména na oficiálních dokumentech subjektu). Mimo jiné živnostenský úřad 
běžně používá od doby co se zákonně ustálil nový pojem „identifikační číslo osoby“ u všech vydávaných 
dokumentů zkratku „IČO“, tato zkratka je používána i v celostátních aplikacích pro živnostenské podni-
kání.“ 

Reakce: 

Jsem rád, že padlo slovo GOOGLE (viz má poznámka o počtu výskytů). Nicméně nelze za bernou minci 
považovat názor autora aplikace, kterým je soukromý subjekt. Analogicky bych mohl tvrdit, že autoři 
aplikace Dobrý úřad používají IČ. Zatím jsem nenašel žádný zákon o zkratkách, proto nelze tvrdit, že ně-
jaká zkratka je závazná. 

Argument právníka: 

„Nejvyšší právní silu má občanský zákoník, § 3019 jasně definuje identifikační číslo osoby, tedy i zkratku 
– pokud bereme úzus, že zkratky se tvoří z prvních písmen slov… v tom případě IČO…“ 

Reakce: 

Pravidel o tvoření zkratek je více – jedním z nich je pravidlo o prvních písmenech. Podle jiných pravidel 
by zkratka mohla znít např.: IdČ, IdeČí nebo IO.  

Občanský zákoník nelze nezmiňovat. Mluví toliko o identifikačním čísle osoby, ale žádnou legislativní 
zkratku neuvádí. Nesprávná je argumentace občanským zákoníkem s tím, že má nejvyšší právní sílu. Tu 
totiž oproti ostatním uváděným zákonům nemá. Má stejnou právní sílu jako ostatní. Stěžejní bude ur-
čení vzájemných vztahů těchto zákonů, a to z pohledu, který je obecný a který je speciální a pak jako 
speciální má přednostní použití (vztah subsidiarity v právní teorii). 

                                                           
2
 Na řečnické otázky nechť magistrátní právníci neodpovídají. 

3
 Úzus (z latinského usus užití, dovednost, zvyk) neboli uzance je označení pro pravidlo či ustálený zvyk, který není povinný, psaný, 

ale v určité oblasti všeobecně přijímaný a respektovaný. Úzus může také spočívat v tom, že je obvyklé uznávat chování, které se liší 
oproti kodifikované normě. Úzus může být motivací či inspirací k vytvoření psané normy nebo ke změně existující (psaná norma 
může být zachycením stávajícího úzu). Pokud k nějakému jednání dochází na základě úzu, neznamená to nutně, že je to způsob ne j-
správnější nebo nejlepší. (Wikipedie) 

http://www.justice.cz/
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Argument právníka: 

„Čili závěr je jednoduchý, kdo používá v oficiálních dokumentech IČ, používá zastaralou zkratku, a pak 
nevíš o jaký identifikátor se jedná, kdo IČO, tak víš, že se jedná o identifikační číslo osoby udělené kom-
petentním orgánem veřejné moci…“ 

Reakce: 

Zkratka IČ má jen jednu hodnotu – viz důkaz výše. Tvrdit, že si lidé mohou splést IČ s IČP, je stejně na-
ivní, jako si myslet, že si lidé mohou splést hodnotu 802 00 s telefonním číslem. FORMA obou čísel je 
totiž rozdílná: IČ je 8místné, IČP je 10místné, PSČ obsahuje 5 číslic s mezerou. 

Argument právníka: 

„Posílám ještě výňatek z komentáře k občanského zákoníku (viz níže)… k § 3019… (Lavický, P. a kol.: 
Občanský zákoník) +  komentář k ObčZ (viz příloha)… třeba se Ti to bude hodit k rozboru…“ 

II. Identifikující znaky právnické osoby nebo podnikatele 

Identifikujícím znakem právnické osoby nebo podnikatele (tj. jak právnické, tak fyzické osoby splňující 
podmínky § 420 ObčZ), je identifikační číslo přidělované právnickým osobám, resp. podnikatelům jed-
notlivými editory registru osob podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Identifikačním 
číslem osoby je podle tohoto zákona číselný kód označovaný zkratkou „IČO“, který slouží k jednoznač-
né identifikaci subjektu. 

Reakce: 

Komentář k občanskému zákonu říká, že identifikujícím znakem je identifikační číslo podle zákona 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Je mi líto, ale tento zákon mluví o identifikačním čísle osoby, 
nikoli identifikačním čísle. Takže buď připustíme, že zákon definuje OBSAH a ne FORMU, nebo jsou au-
toři tohoto komentáře neznalí zákona.  

Epilog: Milí čtenáři, budu rád za Vaše zkušenosti s používáním zkratek IČ/IČO. Radim Martynek 

 Citát  
 

Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány zábavnější než dějiny. (Nicolas de Chamfort) 

Malá tečka ukončí i ten největší román. (Leszek Kumor) 

Když je někdo do sebe zamilován, je to začátek románu, který bude trvat celý život. (Oscar Wilde) 

I pochybné nápady je možno realizovat mistrovsky. (Leszek Kumor)  

Nejlepším způsobem lichocení je nechat druhého hovořit a být posluchačem. (J. Addison) 

Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední. (Helene Rowlandová) 

Milujeme vždycky ty, kteří nás obdivují, ale ne vždy ty, které obdivujeme my. (Francois De La Rochefoucauld) 

Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti tomuto lichocení, než upřímnost přítele. 
(Francis Bacon) 

Odmítat nasupeně jakoukoli chválu je hrubost, vnímejme citlivě, jestliže dobří lidé upřímně chválí, co je chvály hodno. 
(Jean De La Bruyére) 

Nejvíce jsou promarněny dny, během nichž jsme se nezasmáli. (Nicolas de Chamfort) 

Nikdo na světě nemá víc nepřátel než upřímný, hrdý a cituplný muž, který bere osoby a věci tak, jak jsou, a ne, jaké by 
chtěly být. (Nicolas de Chamfort) 

Na své nepřátele musíme dávat pozor, neboť nikdo nezpozoruje naše chyby dříve než oni. (Antisthenes) 
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Co je chůze a jak to vidí zákon? 
„Mami, kdo je striptérka?“ To je večerní otázka mého desetiletého syna. Během setiny vteřiny (neboť se syn 
na mě celou dobu tázavě dívá) vymýšlím stručnou odpověď, abych se nechytila do vlastní pasti. „To je žena, 
která se svléká,“ řeknu stroze. Mami, Ty jsi taky striptérka? Stojím totiž zrovna v koupelně a svlékám se. Aha, 
chyba lávky. Moc strohé. Naštěstí se dál neptá.  

Jeho otázka je pochopitelná, je dítě, ale pak přemýšlím, jak často musíme my dospělí věci naprosto zřejmé 
vysvětlovat i těm, co už vyrostli. Někdy Vám to nemusí připadat zvláštní, ale v některých případech to může 
být, tak říkajíc, divné. Stane-li se třeba v právním předpise, že normotvůrce popisuje věci obecně známé, pak 
to může působit docela směšně. Takovým příkladem může být vytvořený návrh zákona o chůzi4. Hned ustano-
vení § 1 písm. a) návrhu zákona definuje chůzi takto: 

… střídavý pohyb dolních končetin fyzické osoby směrem čelním, obvykle doprovázený kmitem alespoň 
jedné horní končetiny, provozovaný průměrnou rychlostí 4 km/h, jehož cílem je přemístit se z jednoho 
místa do jiného. 

Určitě Vám teď běží hlavou stejné otázky jako mně, když jsem tuto definici četla poprvé. Kmitám jednou nebo 
oběma horními končetinami? Jakou rychlostí asi tak chodím? Spadám do průměru? Kdo mě zná, tak ví, že spí-
še běhám, než chodím… A je vždy cílem přemístit se z jednoho místa do druhého? I cesta je přece cíl… 

A vsaďte se, že pokud se zeptáte pěti lidí, ať Vám definují chůzi, pak vymyslí každý zcela jedinečnou definici. 
A diskuze kolem ní bude určitě nekonečná a možná skončí hádkou, kdo má vlastně pravdu. Proto je lépe věci 
obecně známé nevysvětlovat. Každý přece ví, co je chůze. Vysvětlujme dětem. Dospělí už to přece nepotřebují. 
A rozhodně to nepotřebují číst v právních předpisech. Tam se používají slova v běžném významu, a pokud je 
užití ve smyslu jiném, pak je to tam napsáno.  

Totéž platí i pro jiná pravidla chování, tedy normy, jako například vnitřní předpisy. Oprostíme-li se v normách 
od definování věcí známých, pak budeme mít více energie na vysvětlování toho, co na první pohled zřejmé 
není. Jedná se o jedno ze základních pravidel právního jazyka. Ale abychom nekřivdili autorovi návrhu zákona 
o chůzi – již zesnulému právníkovi Františku Zoulíkovi! Svůj záměr nemyslel zcela vážně. Proto zřejmě zůstalo 
u záměru. Anebo byly jeho cílovou skupinou děti. Nebo dospělí s duchem dítěte. 

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě 

Wi-fi nebo wifi? 
Pokud jste kdy marně uvažovali, jak se správně píše WIFI, Vaše trápení je u konce. Ať už to napíšete jakkoli – 
wifi, wi-fi, Wi-fi, Wi-Fi, WiFi – nikdy neuděláte chybu. Wifi je rodu ženského nebo středního a je nesklonné, 
tzn. že ve všech pádech má stejný tvar. Jen v rodu středním může v 7. pádě přibírat koncovku -m: wifim. 

 

„Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wi-fi, wifi) je v informatice označení pro několik standardů IEEE 802.11 po-
pisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích (též Wireless LAN, WLAN). … Název původně neměl 
znamenat nic, ale časem se z něj stala slovní hříčka wireless fidelity (bezdrátová věrnost) analogicky k Hi-Fi 
(high fidelity – vysoká věrnost).“5  

                                                           
4
 Zákon o chůzi a obdobných pohybech fyzických osob po chodnících a plochách je nahrazujících a o změně některých zákonů (cho-

decký zákon). In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR, © 2000–2016 [cit. 29.11.2018]. 
5
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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Elektronický stejnopis rozhodnutí se už nemusí podepisovat?  
Mnozí z Vás (ale znám i archiváře, kteří ještě nikoli ) si jistě už všimli, že v posledních dvou letech došlo 
k úpravě § 69 správního řádu. Změna je triviální – došlo k vypuštění několika slov „… na žádost účastníka … 
s tím, že na místě otisku úředního razítka vyjádří tuto skutečnost slovy „otisk úředního razítka” a dokument 
podepíše svým zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akredi-
tovaným poskytovatelem certifikačních služeb.“. Jak moc nám tyto změny zasáhly do našeho úřednického živo-
ta?  

První změna přišla už v roce 2016, kdy 19.09.2016 
nabyla účinnosti (účinnost nastala dnem vyhlášení, 
takže nám náš slovutný zákonodárce nedal žádnou 
legisvakanční lhůtu na možnost seznámení se 
s obsahem x-té novely nejdůležitějšího správně-
procesního právního předpisu…) novela č. 298/2016 
Sb., která vypustila slova „na žádost účastníka“ 
a „a dokument podepíše svým uznávaným elektro-
nickým podpisem“. Vypuštění slov „na žádost účast-
níka“ není nikterak odůvodněno, ale je dobře, že ten-
to pozůstatek doby elektronicky pravěké (rozumějte 
tomu před spuštěním datových schránek) byl odstra-
něn, protože tomu, kdo má datovou schránku, se 
vždy musí přednostně doručovat do datové schrán-
ky6, tj. právě elektronicky, aniž by o to musel žádat. 
A pokud tím měl zákonodárce na mysli doručování 
na přání prostřednictvím mailu fyzické osobě, která 
datovou schránku nemá, pak to měl explicitně vyjádřit, resp. k úpravě mělo dojít již v roce 2008, kdy byl přijat 
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.  

Vlastní změna však souvisela s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23.07.2014 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 
a o zrušení směrnice 1999/93/ES, kterou známe jako tzv. „nařízení eIDAS“, kvůli němuž jsme museli přijmout 
zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Podpis je elementární nále-
žitost každého dokumentu, kterým se právně jedná7 (tj. nepočítaje např. bezejmenné anonymy), a to bez oh-
ledu na to, zda je vyhotoven v listinné či elektronické podobě. Bylo by proto nadbytečné ve správním řádu 
explicitně požadovat podepsání elektronické verze rozhodnutí, resp. dokumentu obecně, uznávaným elektro-
nickým podpisem, protože to řeší jiný zákon. Konkrétní typ elektronického podpisu, který je nutné pro pode-
psání dokumentu použít, je stanoven ve výše zmíněném zákonu o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce – rozhodnutí se podepisuje kvalifikovaným elektronickým podpisem podle § 5 (pro-
tože rozhodnutí vydává územní samosprávný celek jako tzv. veřejnoprávní podepisující), kdežto např. podání 
občanů vůči obci, resp. správnímu orgánu se podepisují uznávaným elektronickým podpisem podle § 6. 
V ostatních případech se má používat zaručený elektronický podpis, uznávaný elektronický podpis, případně 
jiný typ elektronického podpisu (§ 7), ale kdo z nás by elektronicky podepisoval maila svému kamarádovi. 

Druhou změnu přinesla novela č. 183/2017 Sb., která s účinností od 01.07.2017 zrušila slova „s tím, že na mís-
tě otisku úředního razítka vyjádří tuto skutečnost slovy ´otisk úředního razítka´. Důvodová zpráva k této změně 
je poněkud strohá, a přesto všeříkající, když bylo k této změně přistoupeno proto, že se jednalo o postup, který 

                                                           
6
 Viz § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb.: „Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřej-
né moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, 
podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této 
osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li se způsobem podle 
tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí.“ 

7
 Ponechme stranou technické vymoženosti jako je kupříkladu uzavírání smluv prostřednictvím telefonu nebo kliknutím na interne-
tu.  
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v praxi způsobuje zbytečnou administrativní zátěž. Jaké to zjištění po 11 letech praxe, kdy bylo zvykem 
v textovém editoru dopsat pouhá tři slovíčka a za příjmením zkratka v. r. (srov. § 69 odst. 1 správního řádu). 
Ale i když se tato slovíčka nedopsala, neznamenalo to přeci neplatnost či dokonce nicotnost správního roz-
hodnutí – podstatné je, že daný dokument vydal správný správní orgán a k tomu ta správná úřední osoba 
a nemusela to být nutně oprávněná úřední osoba… Každopádně si teď tím už nemusíme lámat hlavu, protože 
to prostě psát již nemusíme (ale můžeme, kdo chce – když tak budeme činit dále, ničemu to nevadí, jen risku-
jeme, že adresát naší písemnosti si zřejmě povzdychne, jaký to nevzdělaný člověk vytvořil tento dokument, 
když ani neví, že tato povinnost byla už dávno zrušena). 

Co napsat na závěr? Aktuální znění ustanovení § 69 odst. 3 správního řádu bylo vykoštěno na konstatování, že 
„pokud se má rozhodnutí doručit elektronicky, vyhotoví úřední osoba, která za písemné vyhotovení rozhodnutí 
odpovídá, jeho elektronickou verzi“. Upřímně řečeno, jak jinak se dá doručovat elektronicky, než když vyhoto-
víme elektronickou verzi dokumentu? A že to činí úřední osoba, která za písemné vyhotovení rozhodnutí od-
povídá, je snad taky jasné. Tudíž docházím k závěru, že se jedná o větu zcela nadbytečnou, která bezúčelně 
zapleveluje již tak nabobtnalý právní řád naší republiky. Ale už jsem se s tím smířil. Stejně jako Vy. 

Meritum věci však zůstalo stejné – do spisu se zakládá originál rozhodnutí, tedy ten vlastnoručně podepsaný, 
a účastníkům už se doručuje pouze stejnopis, kde lze podpis nahradit doložkou v. r. Vzorem naší úřednické 
práci v tomto směru mohou být soudy (myslím tím při doručování rozsudků, nikoli např. při vkládání doku-
mentů např. do sbírky listin, kde je praxe naopak tristní) – už jste někdy někdo jako účastník řízení viděl origi-
nál rozsudku s podpisem soudce? Všichni se přeci spokojíme se stejnopisem s doložkou v. r., aniž bychom 
platnost dokumentu zpochybňovali… 

Pevné nervy v úřednické práci přejí 

Jan Horník, tajemník Městského úřadu Hostinné, ve spolupráci s Andreou Kovářovou  

7 psychologických triků lidí, kteří jsou oblíbení u ostatních 
Nestydí se projevit emoce. Vědí, jak je důležité udržovat oční kontakt. Usmívají se a zrcadlí Vaše pohyby 
(a přitom ne záměrně). Dají Vám najevo, jak rádi Vás vidí, obejmou Vás… To všechno přitom přispívá k tomu, 
že se v jejich společnosti cítíte prostě báječně! 

Umí klást otázky. A nestydí se! Také, kromě toho že se sami 
ptají, jsou otevření a neváhají odpovídat na Vaše otázky, čímž si 
rychle získávají důvěru. 

Pamatují si jména. Pamatují si jména i důležité drobnosti, 
i pokud Vás viděli jednou nebo hodně dávno. A tomu nikdo 
nemůže odolat.  

Znají sílu doteku. Je dokázáno, že pokud se ke slovům přidají 
i správné doteky, jako třeba poplácání po rameni nebo objetí, 
je vyhráno!  

Používají gesta. Oblíbení lidé dokážou skvěle a přesně vyjadřo-
vat emoce. I tu nejnudnější historku Vám odvypráví tak živelně, 
s gestikulací a výrazem, že ihned získá na zajímavosti. 

Nebojí se občas vypadat jako blázni. I když třeba bruslení (dosaďte si cokoliv jiného) není jejich nejsilnější 
stránkou, nebojí se to zkoušet a vypadat třeba na začátku trochu divně. Nebojí se dát najevo slabost. A ostatní 
se pak nesmějí jim, ale s nimi. 

Více poslouchají, než mluví. Spousta lidí neumí poslouchat vůbec. To ale není případ těch, kteří vědí, jak je to 
důležité. Lidé, kteří jsou oblíbení, vědí, že každý se potřebuje vypovídat. A rádi poslouchají.  

Zdroj: www.podnikavazena.cz/osobni-rozvoj//7-psychologickych-triku-lidi-kteri-jsou-oblibeni-u-ostatnich  

http://www.podnikavazena.cz/osobni-rozvoj/7-psychologickych-triku-lidi-kteri-jsou-oblibeni-u-ostatnich
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Výroční zpráva Ministerstva vnitra ČR 
Jsme jediná vzdělávací instituce v ČR, která zveřejňuje hodnocení 
seminářů jeho účastníky. Na www.akademie-vzdelavani.cz/recenze 
naleznete 5 400 recenzí úředníků napříč ČR.  

A navíc jsme již podruhé dosáhli úžasného prvenství. Podle dvou 
posledních výročních zpráv MV ČR máme nejvyšší průměrný počet 
proškolených úředníků za roky 2016 a 2017. Předstihnuli jsme tak 
řadu zaběhlých společností (přesně 205 akreditovaných firem). 

Název vzdělávací instituce 

Průměrný počet absolventů 
na akreditovaný  

vzdělávací program 

(2016) 

Průměrný počet absolventů 
na akreditovaný  

vzdělávací program 

(2017) 

Ing. Radim Martynek 559 754 

RENTEL, a.s. 227 379 

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. 209 203 

Národní síť Zdravých měst České republiky 202 212 

Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o. 114 0 

NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o. 83 73 

Vzdělávací centrum Morava, s.r.o. 68 0 

Agentura IPSUM s.r.o. 61 66 

PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 53 41 

Vzdělávací agentura ČR, s.r.o. 48 0 

Institut Bernarda Bolzana v.o.s. 24 36 

AQE advisors, a.s. 20 0 

TSM, spol. s r.o. 18 12 

Aliaves & Co., a.s. 13 10 

Svaz měst a obcí České republiky 13 – 

Dr. Ing. Jiří Staněk 11 13 

EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení, s.r.o. 10 1 

Ing. Simona Sedláčková (Profesim) 9 – 

Vzdělávací centrum ČR, s.r.o. 7 4 

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 7 12 

Everesta, s.r.o. 7 0 

M.C.TRITON, spol. s r.o. 1 0 

Aperta, s.r.o. 0 1 

EDUPOL, v.o.s. 0 – 

MEK - IN, s.r.o. 0 – 

Petr Otáhal, a. s. 0 – 

Zdroj: Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v ČR za rok 2016 a 2017 (MV ČR) 

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

Radim Martynek 

 

NEVŠEDNÍK, elektronický měsíčník Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., s pořadovým číslem 04/2018 
vyšel 12.12.2018. 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. 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/recenze
http://www.akademie-vzdelavani.cz/recenze/
mailto:radim@martynek.cz?subject=K%20Nevšedníku
file:///C:/Users/Radim/Documents/!!Akademie%20vzdělávání,%20s.%20r.%20o/Nevšedník/www.akademie-vzdelavani.cz
mailto:info@akademie-vzdelavani.cz?subject=K%20Nevšedníku
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Srovnání seminářů 
Za 14 let vzdělávání ve veřejné správě a pro veřejnou správu jsem si zvykl, že kvalita již nehraje prim. Pro řadu 
úřadů je klíčová částka za seminář, protože – světe, div se – rozpočty nejsou nafukovací a bankovky si taky 
kdekdo netiskne, ale také související benefity. 

 

Co mě velmi baví, to je pozorovat naprosto rozdílné ceny dvou kvalitativně naprosto stejných seminářů. Kupří-
kladu jedna vzdělávací agentura nabízí seminář Business etiketa s Ladislavem Špačkem za 4.200 Kč bez DPH 
za 3hodinový zážitek. My realizujeme stejný seminář za 1.000 Kč bez DPH za 7hodinový zážitek (již 29.01.2019 
v Trutnově – informace na www.akademie-vzdelavani.cz/download/etiketa.pdf). Jsme téměř 10x levnější, 
a přesto si některé úřady objednají seminář na https://eshop.everesta.cz/business-etiketa-s-ladislavem-
spackem-2836.html. A že je cena uvedena bez 21% DPH, to se nedozvíte u částky, ale až na konci celého poví-
dání o semináři. 

Zatoužíte-li po semináři Etiketa u stolu aneb Stolování s Ladislavem Špačkem, máte na výběr, zda si seminář 
objednat na internetové stránce http://www.aliaves.cz/vzdelavani/kurz/3242 za 6.038 Kč vč. DPH nebo na 
webu www.ladislavspacek.cz za 4.500 Kč vč. DPH. Rozdíl není tak propastný jako u semináře výše. 

K pousmání poslouží také srovnání dvou přístupů ke vzdělávání, z nichž každý nabízí z hlediska kvality diame-
trálně odlišnou úroveň: 

Organizace Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. Ty ostatní 

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

Úprava úředních písem-
ností podle ČSN 01 6910 

Obsah semináře ČSN 01 6910, zákon o archivnictví a spisové službě 
(2017), zákon o základních registrech (2009), zákon 
o elektr. úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
(2008), zákon o vysokých školách (1998), STN 01 6910 
(2011), ČSN ISO 8601 (2005), DIN 5008 (2011), zákon o 
obchodních korporacích (2012), občanský zákoník 
(2014), správní řád (2004/2017), zákon o matrikách, 
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů (2000) 

ČSN 01 6910 

Cena do 960 Kč  1.700 Kč – Profesim  
2.300 Kč – AQE 
1.850 Kč – Institut B. B. 
1.700 Kč – Noveko 

O praktikách zmíněných společností jsme Vás informovali v září 2017  
(viz www.akademie-vzdelavani.cz/download/03_2017.pdf).  

Radim Martynek  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/etiketa.pdf
https://eshop.everesta.cz/business-etiketa-s-ladislavem-spackem-2836.html
https://eshop.everesta.cz/business-etiketa-s-ladislavem-spackem-2836.html
http://www.aliaves.cz/vzdelavani/kurz/3242
http://www.ladislavspacek.cz/
http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/03_2017.pdf
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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 05/2019)  
 Mozkový jogging, Zvyšování psychické odolnosti úředníků ÚSC (vyprodán do 01/2019) 
 Akademie zad aneb aby záda nebolela (vyprodán do 02/2019) 
 anti-GDPR: Ochrana osobních údajů a šikanózní podání 


