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Úvod. 

 Studijní materiály finanční gramotnosti slouží jako podklad k prezenční výuce 

předmětu. Čtenáři přinášejí základní informace z oblasti finanční gramotnosti, které budou 

doplněny a rozšířeny během prezenčních setkání. Finanční gramotnost je věda živá, 

dynamicky se rozvíjející na základně legislativních, ekonomických a politických vlivů, tato 

věda zasahuje do mnoha aspektů života lidí, i společnosti jako celku. Už jen určení hranic 

toho, co ještě patří do finanční gramotnosti a co už ne, není jednoznačné. Proto je i výuka 

tohoto předmětu velmi dynamická a závisí stejnou měrou na podmínkách a schopnostech 

lektora, jako i na aktivitě, zájmu a informovanosti studentů. 

Co je to finanční gramotnost 

 Finanční gramotnost je souhrn znalosti, dovednosti a hodnotových postojů, které 

používá člověk k řízení svých financí a jejich správě. Pomáhá mu nakládat s financemi v 

různých životních situacích. Tyto znalosti nejsou nijak pevně definované. Konkrétní definice 

se různí po celém světě. Finanční gramotnost nemá žádný bod, od kterého je člověk finančně 

gramotný. Každý člověk je svým způsobem finančně gramotný, podstatná je však míra 

skutečné finanční gramotnosti člověka, nikoli subjektivně vnímaná finančních gramotnost. 

 Pokud se vám podaří finančně zabezpečit sebe, vaši rodinu a současně aktivně 

fungovat na trhu finančních produktů a služeb můžete se považovat za finančně gramotného 

člověka. Jako finančně gramotný člověk byste se měli orientovat v problematice peněz, cen a 

měl byste být schopni spravovat rodinný nebo osobní finanční rozpočet, a to včetně správy 

finančních závazků a finančních aktiv s ohledem na životní situace, ve kterých se nacházíte a 

které se mohou kdykoli změnit. 

 Finanční gramotnost jako taková se dá rozdělit do tří hlavních bodů. Prvním bodem je 

gramotnost peněžní, druhým je gramotnost cenová a třetím je gramotnost rozpočtová. 

1) Peněžní gramotnost jako takovou můžeme definovat jako kompetence nezbytné pro 

správu peněz (hotovostních i bezhotovostních). Nakládání s penězi a s nástroji určenými 

pro správu peněz. Tím jsou myšleny například bankovní běžné nebo spořící účty a různé 

další platební nástroje. 

 

2) Cenová gramotnost představuje souhrn znalostí potřebných k porozumění cenovým 

mechanizmům a inflaci. Cenový mechanizmus se dá definovat jako prostředky, pomocí 

kterých se regulují ceny. Dále se dělí na tržní a legislativní část a jeho úkolem je 

dosáhnout určitého ekonomického efektu. 

 

3) Rozpočtová gramotnost je nutná pro správu a porozumění rodinnému, nebo osobnímu 

rozpočtu. Pod rozpočtovou gramotností si můžeme představit například vedení rozpočtu 

jako takového, stanovování finančních cílů, nebo alokaci finančních zdrojů. Rozpočtová 

gramotnost dále zahrnuje schopnost adaptovat se na různé životní situace z finančního 

hlediska. Správa finančních aktiv a závazků je dalším důležitým bodem rozpočtové 

gramotnost. Zahrnuje orientaci na trhu různých finančních produktů a služeb. 

Životní etapy z pohledu finančního plánování 

 Během života člověk mění své zájmy a potřeba a s tím úzce souvisí výběr finančních 

produktů. Některé se člověku hodí jen v mládí, a jak člověk stárne, jeho potřeby se mění. 

Chybná rozhodnutí mohou vést k problémům, a proto je nutné, aby byl člověk při výběru 

těchto produktů byl obezřetný. Každá životní etapa sebou nese jiná finanční rozhodnutí.  
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 Člověk zpravidla vybírá z produktů, které jsou mu blízké, nebo z produktů, které jsou 

mu určitým způsobem nabízeny. Špatná rozhodnutí vedou k výběru produktů, které se 

člověku nehodí, nebo na nich prodělá. 

 Hlavní otázkou je, jak předejít špatným rozhodnutím. První bod rozhodování spočívá 

v ujasnění potřeb a cílů, které člověk má. Na základě těchto potřeb a cílů si člověk z nabídky 

produktů a služeb musí vybrat ty správné. 

 Život jako takový můžeme rozdělit na šest etap. První etapa je studium. Tato etapa se 

může časově různit. Začíná v patnácti letech a končí dokončením studia. Druhou etapu 

nazýváme nástup do zaměstnání. Začíná ukončením studia a nástupem do zaměstnání a končí 

osamostatněním. Třetí etapa je založení rodiny a pořízení vlastního bydlení. Čtvrtá etapa se 

nazývá konec zadlužování. Tato etapa začíná kolen čtyřicátého roku života. Pátá etapa je 

předdůchodový věk a poslední etapou je důchod. 

 Studium (15-19(26) let) je první etapou života kdy se člověk alespoň z části stará sám 

o sebe, je stále podporován rodinou, ale začíná se osamostatňovat. V této etapě se člověk 

začíná rozhodovat o osobních financích, Člověk je zpravidla závislý na rodině, ale díky 

studentským brigádám má vlastní finance a rozhoduje jak s nimi nakládat. Studentům 

doporučuji založit si studentský běžný účet. Je potřeba dávat si pozor na zadlužení a to 

z důvodu nízkých a nepravidelných příjmů. V této etapě je ještě příliš brzy na sjednání 

dlouhodobých spořících produktů, jako je například penzijní připojištění. 

 Nástup do zaměstnání (18-26 let) nastává většinou při studiu nebo po jeho dokončení, 

kdy se mladý člověk poprvé samostatně rozhoduje o veškerých financích. V této etapě se 

člověk stává plně finančně nezávislým. V této etapě je nutné začít myslet na zajištění 

budoucího bydlení a tím i na vytvoření dostatečných finančních zdrojů. V této době je pro 

většinu lidí takřka nutnost zajistit si stavební spoření. Také je dobré začít si platit produkty 

jako například důchodové připojištění nebo otevřené podílové fondy peněžního nebo 

dluhopisového trhu. Je potřeba dávat si pozor na nákup zboží na splátky, drahých dovolených 

oddalování spoření na bydlení nebo utrácení prvních výplat. 

 Založení rodiny a pořízení vlastního bydlení (25-40 let) je další etapou, která je více 

finančně náročná než etapy předchozí. V této době si manželé pořizují vlastní společné 

bydlení a zakládají rodinu. Je to období malého potomka, kdy příjmy domácnosti klesnou z 

důvodu mateřské a zvýšených nákladů z pojištění nemovitosti, hypotéky či splátek 

spotřebního zboží.  

 V tomto období je nutné myslet na pojištění nemovitosti, leasing auta (pokud je 

potřeba) a další výdaje týkající se narození dítěte. V tomto období je nutné dávat pozor na 

splácení všech dluhů, aby se rodina nedostala k bankrotu. 

 Konec zadlužování (40-50 let) je období, kdy se rodina postupně zbavuje všech dluhů, 

které má z minulosti. Tyto dluhy by měli souviset převážně s bydlením a vybavením 

domácnosti. Rodina by se měla začít věnovat vytváření úspor. Začít spořit na stáři je velice 

důležité. Když má rodina dostatek finančních prostředků, je dobrým krokem sjednat stavební 

spoření za účelem spoření peněz, kapitálové životní pojištění, nebo penzijní připojištění. 

Jakékoli zboží je lepší pořídit z vlastních úspor a ne prostřednictvím splátek, nebo podobných 

úvěrových produktů. 

 Další etapou je předdůchodový věk (50-65 let), kdy jsou manželé na vrcholu pracovní 

kariéry a tím pádem i výše výdělku. V této době se děti osamostatňují, a proto je tato doba 

nejlepší na vybudování portfolia. Portfolio slouží k zajištění životní úrovně v důchodovém 

věku a k vytvoření rezerv pro vnoučata. V tomto věku je výhodné mít sjednané důchodové 

připojištění, investovat do podílových fondů, nebo mít stavební spoření. Když má rodina 
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dostatek peněz je vhodné investovat do nemovitostí. Nebezpečí spočívá v investování do 

nevhodných produktů na trhu. V každém případě nenakupujte nic na splátky ani leasing. 

 Poslední etapou je důchodový věk (65+ let). V tomto věku už nehrozí zadlužování a 

výrazné zvýšení nákladů, ale naopak hrozí snížení příjmů. Důchodce může být v nejhorším 

případě odkázán na starobní důchod. V lepším případě využívá své kapitálové portfolio. V 

tomto věku by mělo docházet k výplatám z penzijního fondu a kapitálového životního 

spoření. 

Finanční plánování 

 Finanční plánování v každé fázi života je důležité. Vždy je třeba zohlednit aktuální 

potřeby sebe, a našich blízkých, stejně tak jako dlouhodobé plány. 

 Obecně platí, že vlastní finanční život začíná po dokončení vzdělávání, s nástupem do 

prvního zaměstnání. 

 Pro ty, kdo nemají možnost bydlet v rodinné nemovitosti, přichází jako první velké 

finanční rozhodnutí řešení bydlení. Otázka, zda bydlet v nájemním bytě, nebo si vybojovat 

hypotéční úvěr a zakoupit nemovitost vlastní. Úvaha je proto jednoduchá: 20 -  30 let měsíčně 

splácet hypotéku, nebo platit do konce života nájem?   

 Dlouhodobý účelový úvěr na bydlení – hypotéka, nebo úvěr ze stavebního spoření. 

Úvěr na nákup vlastní nemovitosti patří mezi doporučené a odůvodnitelné zadlužení. Měsíční 

splátky hypotéky bývají srovnatelné, nebo mírně vyšší, než běžné měsíční platby za nájem.  

 Platí, že se za úvěr ručí vlastní nemovitostí a proto jde o úvary pro banky relativně 

bezpečné. Tomu odpovídá i výhodnější úroková sazba. 

 Druhým bodem finančního plánování, který by měl každý povinně řešit, jsou 

krátkodobé finanční rezervy.  

 Uvádí se, že rozumná výše krátkodobé finanční rezervy se pohybuje na trojnásobku 

měsíčního příjmu. Tyto finance by měly být po ruce pro případ nenadálé potřeby: nemoci, 

ztráty zaměstnání, nebo pro případ nutnosti nákupu například domácího spotřebiče. 

 Krátkodobou rezervu je potřeba mít k dispozici s možností ihned jí čerpat. To 

znamená, v hotovosti, na běžném, nebo (lépe) spořicím účtu. 

 Třetím zásadním bodem finančního plánování je pojištění. V principu je dobré mít 

pojištěno vše, co nedokážeme vyřešit pomocí našich krátkodobých rezerv. To znamená: 

majetek, nemovitost, domácnost. Dále je vhodné pojistit „živitele rodiny“, toho, kdo má 

nejvyšší příjem, pro případ úrazu, vážné nemoci, ztráty zaměstnání a smrti.  

  Jako poslední pilíř finančního plánování se uvádí spoření. Forem spoření je dnes na 

trhu finančních produktů velký výběr. Kritérií, podle kterých spoření vybírat je více: 

spolehlivost, zhodnocení úspor, možnost manipulovat s úsporami. Při rozhodování otázky 

„kam s penězi“ bychom také měli mít na paměti poučku o diverzifikaci rizik. To znamená, 

nesvěřit všechny své životní úspory jednomu ústavu. 

 

 

  

Tip: Než se do nějakého spoření vrhnete, určitě si nechte vysvětlit, jak spořicí 
produkty fungují. Určitě se nespokojte s nabídkou jen od jedné společnosti. 
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 Během posledních několika let přichází nutnost plánovat finanční rezervy pro důchod. 

Model důchodového zajištění, který v naší republice platit dlouhá léta přestává dnes, díky 

demografické a ekonomické situaci, být funkční. Dříve platilo, že stát se o své seniory 

dokázal postarat. To přestává platit a pro dnešní mladší ročníky vyvstává nutnost připravit si 

na důchodový věk dostatečnou finanční rezervu.   

Pracovní poměr a jeho typy 

 V této kapitole se podíváme na to, jak se peníze vydělávají, probereme různé typy 

pracovních poměrů a jejich parametry. 

 Zákoník práce ČR říká, že za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo 

odměna.  

 Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované 

zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. 

Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je: 

1)stát, 

2)územní samosprávný celek, 

3) státní fond, 

4) příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně 

zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad 

podle zvláštních právních předpisů 

5) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, 

obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona 

 Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě 

dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 

 Mzda a plat se odpovídají složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, obtížnosti 

pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. 

Zákon dále vymezuje pravidla, která určují že:  

 Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům 

u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Za stejnou práci, nebo práci stejné 

hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která 

se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné 

pracovní výkonnosti a výsledcích práce.  

 Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických 

znalostí potřebných pro výkon práce, podle složitosti, podle míry odpovědnosti za škody, 

podle zátěže a působení negativních vlivů práce.  

 Pracovní podmínky se posuzují podle vlivů na pracovišti, rozvržení pracovních směn, 

podle škodlivosti práce a pracovního prostředí.  

 Pracovní výkonnost a výsledky práce se posuzují podle intenzity a kvality práce, podle 

kvantity a kvality výstupů. 

Výpočet čisté mzdy 

Hrubá mzda- součet všech finančních odměn v měsíci 

Sociální pojištění – 6,5 % z hrubé mzdy  

zaměstnavatel navíc odvádí 26 %  

pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru 
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Zdravotní pojištění – 4,5 % z hrubé mzdy  

zaměstnavatel odvádí 9 %  

pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru 

Superhrubá mzda – hrubá mzda + sociální a zdravotní pojištění.  

z výsledné částky se vypočítá daň z příjmu fyzických osob 

Záloha na daň z příjmů – zdanitelná mzda se zaokrouhlí směrem nahoru na stokoruny.  

Dle daňových pásem se určí záloha na daň. 

Čistá mzda – od hrubé mzdy se odečte sociální, zdravotní pojištění a záloha na daň 

 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním 

pracovněprávním vztahu. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální 

mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek 

za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v 

sobotu a v neděli. Výši základní sazby minimální mzdy a stanoví vláda nařízením, a to 

zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a 

spotřebitelských cen. Základní sazba minimální mzdy činí nejméně 7 955 Kč za měsíc nebo 

48,10 Kč za hodinu. Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je 

zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek. 

Náležitosti pracovní smlouvy: 

Každá pracovní smlouva, ať už je jakéhokoliv typu musí obsahovat: 

1) Typ pracovní činnosti 

2) Místo výkonu práce 

3) Den nástupu 

 Pokud smlouva některou z náležitostí neobsahuje, může být napadena pro neplatnost. 

Platí, že i když smlouva nesplňuje všechny povinnosti řádné smlouvy je platná, dokud se proti 

její platnosti jedna ze stran neodvolá. Platí také, že navrhovatel smlouvy se proti jejímu znění 

odvolat nesmí. 

Typy pracovních poměrů: 

 Pracovní smlouva – PS. Pro pracovní smlouvu platí vše výše zmíněné. Jde o 

nejčastější typ zaměstnaneckého poměru. Určuje se zde (zpravidla) 8hodinová denní pracovní 

doba, náplň práce, tato smlouva poskytuje nárok na nemocenské dávky, dovolenou. Takto 

odpracovaná doba se započítává do odpracovaných let pro potřeby výpočtu důchodu. Při 

ukončení takové smlouvy platí striktní, zákonem daná, pravidla hovořící o výši odstupného, 

výpovědní lhůtě a oprávněných důvodech k ukončení smlouvy. Smlouva ukládá povinnost 

odvádět zdravotní a sociální pojištění, a platit daň z příjmu.  

 Dohoda o pracovní činnosti – DPČ. Musí být sjednána písemně. To znamená, že i 

výpověď je nutno uzavřít písemně. Výpověď lze dohodnout oboustrannou dohodou, nebo 

jednostranně s výpovědní dobou 15 dnů. Na DPČ nelze vykonávat práci v rozsahu větším, než 

polovina běžného pracovního fondu, tzn. Max. 20 hodin týdně. Práce na DPČ nezakládá 

nárok na dovolenou, v době, kdy zaměstnavatel nepřidělí zaměstnanci žádnou práci, nemá 

zaměstnanec nárok na odměnu (na rozdíl od PS, kdy mu by šlo o překážku na straně 

zaměstnavatele a ten by byl povinen určitou část odměny proplatit) 
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 Dohoda o provedení práce - DPP. Limit práce je 300 hodin ročně u jednoho 

zaměstnavatele. Osoba může DPP uzavřít s neomezeným počtem zaměstnavatelů, s každým 

až na 300 hodin ročně (do konce roku 2011 to bylo 150 hodin ročně). Výše hodinové odměny 

není nijak omezená. Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani 

nemocenské pojištění z odměny, která nepřesáhne 10.000 Kč za měsíc. V tom případě 

zaměstnanec platí pouze 15% daň z příjmu. Smlouva nezakládá nárok na nemocenské dávky 

ani dovolenou. 

Švarc systém 

Co je Švarc systém a jak funguje? 

 Systém se označuje podle podnikatele Miroslava Švarce, který s tímto způsobem 

podnikání v roce 1990 začal. 

 Jde o způsob zaměstnávání lidí, který obchází povinnost odvádět zdravotní a sociální 

poplatky. 

 Systém je založen na dohodě, kdy zaměstnanec vykonává práci na základě běžných 

zaměstnaneckých podmínek, ale nedostává mzdu, jako běžný zaměstnanec. Svou práci místo 

toho zaměstnavateli fakturuje.  

 Tento systém je pro obě strany (pseudo-zaměstnavatele i pseudo-zaměstnace) finančně 

výhodný. Daň z příjmu fyzických osob je totiž mnohem nižší, než odvody související 

s pracovním místem. Pseudo-zaměstnavatel tak vyplatí nižší částku, ze které pseudo-

zaměstnanci zbyde víc peněz.  

 Pro pseudo-zaměstnavatele má tento systém i mnoho dalších výhod: neplatí žádné 

pojištění za zaměstnance, neřeší dovolené, nemocenské, svátky. A také tu odpadají všechny 

ochranné mechanismy, které pomáhají zaměstnanci v případě výpovědi pracovní smlouvy: 

časová ochranná lhůta, odstupné a povinnost zdůvodnit ukončení smlouvy. 

 Pro pseudo-zaměstnavatele je tedy Švarc systém mnohem výhodnější, než běžné 

pracovní smlouvy. Pro zaměstnance nikoliv, ve skutečnosti je pro zaměstnance taková 

pracovní dohoda v porovnání s běžnou pracovní smlouvou rizikovější. Zejména proto, že 

finanční úspory většinou zůstávají na straně pseudo-zaměstnavatele a nevýhodnost systému 

pro zaměstnance se také v plné míře objeví při ukončení spolupráce.   

Švarc systém a zákon 

 Švarc systém je od roku 2012 v zákoně výslovně zakázán a jsou stanoveny vysoké 

finanční sankce v případě jeho prokázání. 

Podnikateli hrozí pokuta až 10 milionů korun a pracovník na Švarc systém až 100 tisíc korun. 

 Toto je změna v zákoně platná právě od roku 2012, finanční sankce pro zaměstnance 

je stanovena z toho titulu, že i zaměstnanec se aktivně a vědomě podílí na obcházení zákona. 

Jak se Švarc systém identifikuje? 

 Jde o práci proplácenou na základě faktur, ale vykazující známky závislé 

(zaměstnanecké) činnosti. 

To znamená: 

1) Práce vykonávaná na jednom místě výhradně pro jednoho zaměstnavatele. 

2) Činnost dlouhodobá a soustavná. 

3) Jednaní jménem zaměstnavatele.  

(firemní vizitky, psát e-maily s hlavičkou společnosti či nosit firemní uniformu) 
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4) Vztah podřízený/nadřízený. 

(Někdo přímo řídí zaměstnance, nebo naopak zaměstnanec někoho přímo řídí.) 

Závěr 

 Švarc systému se vyhněte. Pamatujte si, jak ho můžete identifikovat a nezapomeňte, 

jaké jsou možné postihy, byť jen za účast v takovém systému. 

Produkty a služby finančních institucí 

 V této kapitole se podíváme na krátký informativní přehled různých typů finančních 

produktů a jejich parametrů. 

 Finanční instituce nabízí širokou škálu produktů a služeb, které je v dnešní společnosti 

možné využívat. Tyto produkty a služby dělíme na dvě kategorie. První kategorie jsou půjčky 

a druhá se nazývá spoření. 

Půjčky 

 Půjčky můžeme rozdělit na několik podkategorií. Jsou to úvěry, leasing, alternativní 

formy financování a hypotéka.  

 Klasickou půjčku můžeme rozdělit na půjčku hotovostní a bezhotovostní.  

 Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že pokud dostanete hotovostní půjčku, dostane 

žadatel peníze do ruky. Pokud dostane bezhotovostní půjčku, peníze přijdou na účet. 

Bezhotovostní půjčka je většinou k dispozici do čtyřiadvaceti hodin na účet, tato doba může 

být delší v závislosti na bankovní instituci, u které je účet veden.  

 Hotovostní půjčky se vyřizují na pobočce společnosti poskytovatele půjčky, nebo 

se mohou nechat doručit přímo do domu či bytu expresně. Pochopitelně za poplatek. 

 Úvěr je dočasné propůjčení finančních prostředků věřitelem (ten, kdo finance 

poskytuje) dlužníkovi (ten, který finance dostává) za předem stanovenou úplatu (úrok). Úrok 

je splatný buďto při navrácení dlužné částky, nebo v průběhu propůjčovací doby. Úvěry 

poskytují bankovní domy, anebo nebankovní organizace.  

 Existuje mnoho druhů úvěrů, které se od sebe liší v různých parametrech. Zde 

uvedeme jen nejzákladnější a nejčastější případy. 

 Spotřebitelský úvěr je nejčastějším úvěrem nepodnikatelských osob. Jde o neúčelový 

úvěr, který lze použít na financování čehokoliv. Na rozdíl od úvěrů účelových, kde je předem 

dáno, na co budou finance použity, například hypotéka je určena k financování nemovitostí. 

 Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány bankami, a nebankovními společnostmi. 

Mohou, ale nemusí mít sjednáno ručení. Nevýhoda spotřebitelských úvěru je obvykle vysoké 

úročení, mezi 10% - až 20%. Klíčovým ukazatelem výhodnosti úvěru je RPSN, roční 

procentní sazba nákladů. Tento údaj v sobě zahrnuje všechny poplatky, které se úvěru týkají, 

a ukazuje, kolik procent cílové částky bude dlužník ročně přeplácet.   

 

 

 

 Kontokorentní úvěr. Jde o úvěr, který poskytují například banky k běžnému účtu.  

Úkol: Pokuste se spočítat, kolik zaplatíte, pokud si na dva roky půjčíte částku 
20 000Kč, při RPSN18%. 
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 Smyslem tohoto finančního produktu je nabídnout zákazníkovi banky možnost čerpat 

z účtu finance i v případě, že na něm není dostatečná hotovost. 

 Úroky se poté platí z vypůjčené částky a jen po dobu, dokud není částka splacena. 

 Součástí služby často bývá i zvýšený poplatek za vedení účtu. 

 Jde o formu spotřebitelského úvěru a proto je i de poměrně vysoké úročení. 

 Hypoteční úvěr je úvěr, který poskytují hypoteční banky na koupi nemovitosti, její 

rekonstrukce nebo její stavby. Existují dva typy hypoték. Prvním je účelová hypotéka, která je 

striktně vázaná na investici do nemovitosti. Druhým je neúčelová hypotéka, kterou lze užít na 

cokoli. 

 Účelovou hypotéku lze použít na koupi bytu, stavebního pozemku, rodinného domu, 

financování stavebních úprav nemovitostí, financovaní rekonstrukcí, oprav a modernizací, 

zpětné placení vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitosti, nebo na 

refinancování stávajícího úvěru, který byl použit na stavbu nemovitosti. Výše úvěru 

standardně začíná na 100 000Kč a je až do výše hodnoty zastavené nemovitosti. Vzhledem k 

tomu, že hypoteční úvěr je kryt cenou nemovitosti, jsou úrokové sazby nižší, než u běžných 

spotřebitelských úvěrů. Běžný úrok se pohybuje mezi 2% a 5% ročně. Splátky hypotéky se 

vypočítávají měsíčně na dobu od 5ti do 30ti let. U hypotéky neexistuje možnost předčasného 

splacení. Ve smlouvě o úvěru jsou však stanovené fixační doby. Po dobu fixační doby není 

možné úvěr předčasně splatit, ale máte garantovanou úrokovou sazbu. Po uplynutí fixační 

doby máte možnost vložit mimořádnou splátku a tím zkrátit dobu splácení nebo snížit měsíční 

splátky. Banka následně určí novou úrokovou sazbu na další fixní období. Když si o hypotéku 

zažádáte, banka bude požadovat nezávislý odhad ceny nemovitosti, doklad příjmů členů 

domácnosti a smlouvu o pojištění nemovitosti. Pokud nemovitost kupujete, banka peníze 

většinou pošle přímo na účet prodejce nemovitosti. V případě, že nebudete schopni hypotéku 

splácet, nemovitost propadne bance. 

 Americká hypotéka má stejná pravidla jako klasická hypotéka, ale peníze z ní 

získané, můžete použít, na cokoli chcete. Americké hypotéky bývají do 75% ceny nemovitosti 

a mají mírně vyšší úrokovou sazbu, než hypotéky tradiční.  

Spoření 

 Spoření je činnost, kterou vznikají úspory. Banky nabízejí několik druhů spoření. 

Typy spoření jsou spořicí účty, termínované vklady, stavební spoření, penzijní připojištění 

a vkladní knížky. 

 Spořicí účet vám nabídne rychlé a bezpečné uložení dočasně přebytečných financí. 

Kvalitní spořicí účet se pozná podle rozumného úročení a rychlé dostupnosti k uloženým 

prostředkům. Banky poskytují na spořicích účtech rozdílnou úrokovou sazbu, která se 

v dnešní době pohybuje od 1% do 3%. Než si založíte spořicí účet, je dobré prostudovat 

nabídky všech bank. Banky s nižší úrokovou sazbou mají většinou nižší poplatky a banky s 

vyšší úrokovou sazbou naopak vyšší. Pokud chcete uspořit co nejvíce, je dobré vypočítat si 

rozdíl mezi poplatky a úrokovou sazbou. Výsledkem, který chcete, je dosažení co nejvyššího 

zisku. 

 

  

Tip: Spořicí účet se většinou nehodí jako plnohodnotná náhrada běžného účtu. Na 
spořicím účtu bývají striktní pravidla, zpoplatňující bankovní operace a výběry 
z účtu 
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 Termínované vklady nabízejí vyšší úročení výměnou za delší dobu vázanosti 

finančních prostředků. Jedná se o bankovní vklad na dobu určitou s předem stanovenou 

úrokovou sazbou. Termínovaný vklad je po dobu úročení uzavřen všem vkladovým 

transakcím. Výběrovým transakcím je až na výjimky uzavřen také. Existují dva typy 

termínovaných vkladů. Prvním je Termínovaný vklad na jednorázový účet. Tento účet je 

sjednán pouze na jeden cyklus. Po dokončení cyklu je účet volný pro veškeré transakce a dále 

se neúročí. Cyklický účet je sjednán na několik po sobě navazujících cyklů. Sjednaný úrok 

platí pouze pro první cyklus, další úroková sazba je sjednaná podle bankovní sazby ze dne 

obnovení cyklu. Po ukončení jednotlivých cyklů je možné s penězi jakkoli nakládat, ne však 

během cyklů. Úročení termínovaných účtů je většinou vyšší než u běžných spořicích účtů. 

 Stavební spoření je specifická forma spoření. Vklady u stavebního spoření jsou 

zhodnoceny úrokem a navíc k nim může být připočítána státní podpora. Maximální výše 

státní podpory pro rok 2012 je 2000 korun ročně. Platby na stavební spoření je možno vkládat 

jednotlivě, nepravidelně nebo jednou ročně. Důležitou součástí stavebního spoření je levný 

úvěr úročený minimálně 3% a maximálně 6%, na který máte ze zákona právo při splnění 

podmínek.  

Podmínky jsou následující:  

1) Dosažení=naspoření určité částky,  

2) splnění naspoření určitého procenta z celkové částky (většinou 40%) 

3) spoření určitou dobu, která je minimálně 2 roky.  

4) úvěr MUSÍ být určen na financování nemovitosti, nebo stavebních úprav  

 Samozřejmě musíte být schopni úvěr splácet. Pokud potřebujete úvěr dříve, než 

splňujete předešlé podmínky, existuje takzvaný meziúvěr. Na jeho přidělení nemá klient 

právo ze zákona, přidělení meziúvěru závisí na stavební spořitelně. Úroková sazba meziúvěru 

je vyšší, splácíte úvěry z meziúvěru a dále spoříte.  

 Produkt bývá nastaven tak, aby se celkové finanční zatížení před přidělením cílové 

částky a po něm příliš nelišilo. Doba do přidělení tedy bývá při poskytnutí překlenovacího 

úvěru delší, než při samotném spoření. Klient může vyššími úložkami tuto dobu zkrátit. 

Úroky ze stavebního spoření se navíc dají odečíst z daní. Stavební spoření je jeden 

z nejbezpečnějších a nejvýhodnějších finančních produktů v Čechách zejména díky vyplácené 

státní podpoře. Právo poskytovat stavební spoření mají jen specializované banky a spořitelny. 

Naspořené peníze, po uplynutí určené doby, můžete použít, na cokoli chcete, bez jakéhokoli 

omezení. Částku získanou úvěrem můžete použít pouze na účely, které stanovuje zákon. 

Pokud se rozhodnete zrušit stavební spoření před koncem stanovené doby, ztratíte veškerou 

státní podporu a musíte zaplatit pokutu. 

 Penzijní připojištění vzniklo v roce 1994 jako státem regulovaný produkt 

dlouhodobého, bezpečného ukládání a zhodnocování peněžních prostředků. Smyslem 

penzijního připojištění je vytvořit finanční rezervu, která doplní snížení příjmu během 

důchodového věku. V rámci smlouvy je stanovena měsíční částka, Základem je pravidelné 

ukládání finančních prostředků, které mohou být ukládány měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.  

 Ke spoření je přičítán příspěvek od státu, který se odvíjí od pravidelně ukládané 

částky.  

 Penzijní připojištění je třetím pilířem důchodového systému schváleného v roce 2012. 

 Doplňuje tak tradiční důchodové spoření. 

 Jaké jsou vlastnosti penzijního připojištění? 
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1) Státní příspěvek na penzijní pojištění. Viz tabulka. 

2) Penzijní připojištění umožnuje snížení daňového základu až o 12 000Kč v případě, že 

spoříte ročně v rozsahu 12 000Kč až 24 000Kč.  

3) Zaměstnavatel může přispívat na penzijní pojištění zaměstnance přímo, bez nutnosti platit 

za příspěvek běžné odvody (sociální a zdravotní). Pro zaměstnavatele je navíc tento 

příspěvek odpočitatelný z daní. 

 Stát na penzijní připojištění přispívá na základě následující tabulky. Od ledna 2013 

platí nová pravidla výše státní podpory.   

Měsíční splátka Před rokem 2013 Po lednu 2013 

100 Kč 50 Kč 0 Kč 

200 Kč 90 Kč 0 Kč 

300 Kč 120 Kč 90 Kč 

400 Kč 140 Kč 110 Kč 

500 Kč 150 Kč 130 Kč 

600 Kč 150 Kč 150 Kč 

700 Kč 150 Kč 170 Kč 

800 Kč 150 Kč 190 Kč 

900 Kč 150 Kč 210 Kč 

1000 Kč 150 Kč 230 Kč 

Maximální státní příspěvek/ rok 1 800 Kč 2 760 Kč 

 

 Možnosti čerpání důchodového připojištění jsou: starobní penze, výsluhová penze, 

invalidní penze, pozůstalostní penze a odbytné.  

 Starobní penze je primárním produktem penzijního připojištění. Nárok na výplatu 

vzniká dosažením 60ti let. A to po minimálně 60ti měsících placení. Starobní penze může být 

vyplacena jednorázově nebo ve formě renty.  

 Výsluhová penze je dalším možným způsobem čerpání důchodového připojištění. 

Nárok na ni vzniká po 15ti letech placení připojištění. Je vyplácena až do výše 50% naspořené 

částky. Invalidní penzi je možno čerpat po 60ti měsících placení připojištění. Aby ji klient 

získal, musí prokázat, že má plný invalidní důchod. Nejedná se o vysoký příspěvek a je 

vyplácen 12 měsíců po zažádání.  

 Pozůstalostní penze je vyplácena na dobu neurčitou. Většinou 12-120 měsíců. 

Je vyplácena pozůstalým v případě smrti pojištěnce. Nárok na její čerpání vzniká po 36 

měsíčních splátek.  

 Odbytné je výplata naspořených peněz před nárokem na starobní penzi. Vyplácí se, 

pokud penzijní připojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou. Vyplácí se bez státních 

příspěvků. Můžete být pokutováni částkou v řádu stovek korun. 
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Domácí rozpočet 

 Příjmy a výdaje, to je oč tu běží.  

Sestavit rozpočet domácnosti je úkol, který by neměl nikdo opomíjet.  

Počáteční úvaha stojí na následujících krocích: 

1) Přehled o všech čistých příjmech domácnosti 

2) Přehled o všech výdajích domácnosti 

3) Rozpočet, porovnáním příjmů a výdajů zjištěná měsíční bilance 

Krok 1.  

 Mezi čisté příjmy se počítají jak příjmy pravidelné např. mzda, dávky, penze, příjmy 

ze spoření, tak příjmy nepravidelné, např. příjem dětí z brigády, dary, příjmy ze sezónních 

prací. Toto rozdělení je důležité pro přehled udržitelnosti příjmů. Je-li v rozpočtu vyšší podíl 

nepravidelných příjmů, je třeba více dbát na rezervy. 

Krok 2. 

 Výdaje, nejhůře sledovatelná veličina, chceme-li být opravdu pečliví. Je zapotřebí 

identifikovat vše, za co rodina vydává peníze. Včetně výdajů dětí, nepravidelných výdajů, i 

malých nepodstatných částek. Pokud nelze částku přesně určit, pracuje se alespoň s co 

nejpřesnějším odhadem. Přehnaný odhad je v tomto případě lepší, než odhad podhodnocený.  

 Výdaje znovu dělíme na fixní a pohyblivé. 

 Fixní výdaje zahrnují nájmy, telefonní paušály, vodné, stočné, poplatky (televizní, 

rozhlasové, svoz odpadu…), bankovní poplatky, splátky, předplatné tiskovin. 

 Pohyblivé výdaje pak zahrnují: nákup potravin, jízdné, pohonné hmoty, telefonní 

kredit, výdaje na zábavu, nákup léků a podobně. 

 

 Do výdajů se také počítají částky vydané na spoření a rezervy. 

Krok 3. 

 Analýza rozpočtu. Z předchozích bodů by mělo být nashromážděno dostatek podkladů 

k analýze.  

 Nejprve prostých srovnáním zjistíme, jak na tom rodinný rozpočet je. Zda a o kolik 

měsíční příjmy převyšují výdaje.  

 Poté by mělo dojít k porovnání fixních a pohyblivých výdajů vůči pravidelným 

a nepravidelným příjmům.   

 Další na řadu přichází rozbor toho, kteří členové domácnosti čerpají kolik peněz a 

proč. 

 Následuje rozbor jednotlivých výdajových položek. Vždy tu je několik málo položek, 

která jsou vyšší, než většina dalších nákladů. 

Tip: V rámci objektivity by měl proběhnout alespoň jeden testovací měsíc. Kdy opravdu 

všichni v rodině poctivě zaznamenávají všechny své výdaje a příjmy. Jedině tak totiž 

opravdu objektivně ověříme naše předpoklady. Všichni účastníci experimentu budou 

určitě překvapeni, kam vlastně jejich peníze putují. I když se to může zprvu zdát 

nepříjemným zjištěním, odhalení „žroutů“ peněz je první krok k tomu, abychom se jich 

zbavili. 
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 V případě, že analýza rozpočtu vykazuje vyšší příjmy, než výdaje, je to dobrá zpráva. 

V opačném případě je důvod k vážnému zamyšlení a naplánování úspor. 

Krok 4. 

 Změny. Na základě toho, co bylo zjištěno v analýze, je třeba přijmout odpovídající 

změny. 

 Změny v zacházení s financemi s sebou většinou nesou nepohodlí, ale v 90% 

domácností je potřeba přijmout opatření a dohody, které povedou k úspoře a rozumnějšímu 

nakládání s prostředky. Vždy by se mělo jednat o všeobecný konsensus. Rodina by 

k rozhodnutí měla dojít společně.  

 

A kde hledat rezervy? 

V první řadě je potřeba hledat na straně výdajů.  

Je třeba kupovat tolik periodik? 

Které výdajové položky v rozpočtu jsou nejnákladnější? Musí být tak vysoké? 

Kteří členové domácnosti nejvíc utrácí a proč? 

Nevyplatí se koupit novu úspornou pračku, než si nechat tu starou, která má velkou spotřebu 

vody? 

Kupujeme si opravdu věci, které potřebujeme, nebo nakupujeme bez rozmyslu? 

Kolik protelefonujeme a proč? Neexistuje levnější tarif? 

Jako druhé přijdou na řadu příjmy. 

Vyděláváme dostatek? 

Nemohli bychom za naši práci dostat přidáno? 

Mohly by se děti podílet na domácím rozpočtu třeba brigádnickou prací? 

 

Finanční rizika, podvody a bezpečnost. 

 Takřka každé rozhodnutí, které člověk učiní v 21. století je ovlivněno, nebo přímo 

spojeno s finanční situací, ve které se člověk nachází. Pokud se chcete dobře orientovat v 

 tomto světě, musíte mít rozsáhlý záběr dovedností a znalostí, které přímo i nepřímo souvisejí 

s financemi. Informace, které jsou potřebné pro rozhodování, se velice rychle mění. 

Jak je vidět, sestavení rodinného rozpočtu vyžaduje určitý čas a úsilí. Nenechte se 

odradit, a se vši potřebnou pečlivostí rodinný rozpočet sestavte. Uvidíte, že informace, 

které se dozvíte, budou jenom k užitku. Koneckonců, jde o vaše peníze. 

Rodinný rozpočet je také třeba čas od času oprášit a zkontrolovat, zda se nějaké 

skutečnosti nezměnily. 

Změny v zacházení s penězi by měly nastat i v případě, že rozpočet není ztrátový. 

Každá ušetřená koruna úže být investována například do spoření na důchod, dětem na 

studia, nebo na opravu domu. 
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 Největším rizikem je bezesporu ztráta zaměstnání, ale hned druhý problém v pořadí je 

špatné finanční rozhodnutí. Nevýhodná půjčka, nebo nevýhodný nákup, špatně uzavřená 

smlouva.  Ve finančních záležitostech je vždy nutné zachovat zvýšenou pozornost a nic 

nenechat náhodě. 

 Existuje několik obecně platných pouček a pravidel, jejich dodržování vřele 

doporučujeme. 

  Než cokoliv podepíšete, vždy si to pozorně přečtěte. Obzvlášť to platí u 

finančních produktů a transakcí. 

Informujte se. Domluvte si schůzku s nezávislým odborníkem, jedním, klidně i více, a nechte 

si poradit. 

 Výdaje udržujte nižší, než příjmy. Není možné dlouhodobě žít na dluh.  

 Pokud už si musíte půjčit, půjčte si jen tolik, kolik opravdu potřebujete a na to, co 

opravdu životně nutně potřebujete. Zadlužit se kvůli dovolené, nebo vánocům je naprostý 

nesmysl. 

 Pokud jste si půjčili od rodiny, nebo známých, ani neuvažujte o tom, že byste dluh 

nesplatili. Rodina a přátelé jsou cennější, než peníze. 

 Nikomu nevěřte. Obzvláště obchodním zástupcům a neseriózním finančním 

poradcům. 

 Kupujte si to, co chcete vy a tehdy, když to chcete vy.  

 „Výhodné“ nabídky jsou vždy výhodné pro prodejce, jen občas pro kupujícího. 

 Používejte internet na hledání informací, referencí, vše si ověřujte. 

 Nákup přes internet je dnes relativně bezpečný a cenově bývá výhodný. 

To neznamená, že to tak je vždy, a proto je obezřetnost na místě. 

 Nepodceňujte finanční rezervy, nemít v důležitý okamžik peníze bývá velmi drahé. 

Moderní technologie 

 Vzhledem k rychlosti rozvoje informačních technologií, které přímo souvisejí 

s finančními operacemi, je nutné celoživotní vzdělávání. Významným bodem vzdělávání je v 

této době škola, jelikož se děti pohybují v jiném světě finančních operací, než rodiče v jejich 

věku. 

 V dnešní době můžete získat přístup ke svému bankovnímu účtu takřka kdykoli 

a odkudkoli. Pomocí internetu můžete odeslat peníze, zajistit stavební spoření, životní 

pojištění, penzijní připojištění, můžete si sjednat osobní půjčku, zařídit novou kreditní kartu, 

leasing, a pokud máte firmu tak i firemní úvěr. 

 Vzhledem k možnostem, které poskytují informační technologie dneška je nutná 

obezřetnost a plné porozumění veškerým technologiím, se kterými se rozhodnete pracovat. 

Veškeré informace k těmto technologiím získáte u vašeho bankovního poradce nebo 

u výrobce. Pokud čemukoli nerozumíte, raději se zeptejte, je to bezpečná cesta obzvlášť 

pokud jde o finance. 

 Výhodou moderních technologií je bezesporu rychlost vyřízení transakce. Nemusíte 

čekat v dlouhých frontách na poštách nebo u přepážek v bance. Nemusí cestovat a neomezují 

vás žádné otvírací hodiny a nemusíte vyplňovat složenky. 
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 Přes všechny své výhody má internet i svá rizika. Proto je dobré dodržovat určitá 

opatření, pomocí kterých předejdete nebezpečí. 

Rizika nakupování přes internet 

 Dnešní internet je médium, přes které protečou denně obchody za miliony. 

Obchodování na internetu dokáže mnoho věcí usnadnit. Obchodníkům nabízí neomezené 

možnosti propagace a reklamní činnosti, zákazníkům umožňuje z pohodlí domova snadno 

naplnit svojí poptávku, a mnohdy za ceny nesrovnatelně nižší, než by tomu bylo v tradičním 

kamenném obchodě.  Tak jako každém odvětví lidské činnosti i zde ale dochází k podvodům 

a stejně jako usnadňuje internet obchod, tak usnadňuje i podvodné aktivity. Obezřetnost se 

určitě vyplatí. 

Jeden příklad za 

všechny:

 

 V principu jsou na internetu dva způsoby obchodování: nákup v internetovém obchodě 

a reakce na inzeráty a nabídky. 

Jak v dnešní záplavě nabídek a reklam poznat nebezpečí? 

 Existuje několik pravidel, kterých je dobré se držet a tím riziko ztráty vlastních financí 

minimalizovat. Na internetu můžete v podstatě obchodovat dvěma způsoby: 

1) Nákupem v internetovém obchodu – e-shopu. 

2) Využitím výjimečné nabídky/inzerátu. 

Doporučení pro internetové obchody 

 Nakupujte přednostně v těch e-shopech, které znáte, nebo které vám doporučil někdo 

známý. 

 Pokud najdete nový e-shop, řiďte se těmito doporučeními: 

 Zjistěte si co nejvíce informací o druhé straně. 

 Pročtěte si obchodní podmínky internetového obchodu, například jak řeší reklamace. 

Než se do obchodu na internetu pustíte, než někomu pošlete svoje peníze, měli byste vědět, 

jak se zachovat v případě že budete chtít zboží reklamovat. 

 Ve vyhledávači zkuste najít reference na společnost, která internetový obchod 

provozuje. 

 Nehledejte nejlevnější nabídku za každou cenu. 

 Prohlédněte si, jak internetový obchod vypadá. Kvalitní internetový obchod není levná 

záležitost a společnost, která takto investuje větší částku peněz, bude zodpovědnější, než 

někdo, kdo prodává zboží na stránkách za „pár korun“. 

„Devatenáctiletý milovník přírody z Novojičínska zatoužil po malé opici malpě 

kapucínské. Všiml si výhodné nabídky na internetu, kde zvíře nabízeli zdarma a 

požadovali jen platbu za převoz. Zaslal tedy požadovanou částku. Následně ještě 

jednu. A pak se už údajný prodejce neozval. Policie varuje, že to není až tak 

mimořádný případ.“ 

Publikováno 30. října 2012 na serveru idnes.cz. 
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 Hledejte adresu, zápis v obchodním rejstříku a reference. 

 

Doporučení pro nákup přes inzeráty 

 Hlavní zásada je, hledat nabídkové inzeráty na stránkách, k tomu určených. Nabídky, 

které přijdou emailem, patří nejpravděpodobněji mezi spam a podvodné snahy   vylákání 

peněz! 

 Existují servery, které se specializují na zprostředkování nabídky inzertního prodeje. 

Tyto servery si zakládají na bezpečnosti a tím, jaká nastavují pravidla, chrání jak prodejce, tak 

kupujícího. Za zprostředkování nabídky a poptávky si většinou účtují nějaké poplatky, ty 

hradí prodávající osoba. 

 

Závěrem 

 Vše, co bylo napsáno v této kapitole, se vztahuje jen k bezpečnostním zásadám 

nákupu přes internet. To, jestli je nabídka pro nakupujícího výhodná, nebo ne, z pohledu ceny 

nebo výrobce už ponecháváme na každém jednotlivci. 

Na co si dávat v souvislosti s internetem a financemi pozor. 

 Na internetu se skrývá mnoho nebezpečí a proto je potřeba být opatrný, neotvírat 

podivné přílohy u mailů a naučit se jak celkově s internetem bezpečně pracovat. Pokud se 

budete řídit následujícími pravidly, je velice nepravděpodobné, že se vaše citlivé informace 

dostanou do nesprávných rukou. 

Ohrožení bezpečnosti při práci s internetem 

Phishing.  

 Nejznámější internetový podvod se nazývá phishing. Podvod spočívá ve vylákání 

citlivých informací, například vaše přihlašovací údaje k nějaké službě nebo informace o   vaší 

platební kartě. Nejčastějším projevem phisingu je vykradení účtu přes falešný mail. Tento 

mail vám přijde na váš e-mailový účet a tváří se jako mail z vaší banky. 

 V tomto mailu po vás chtějí ověřit vaši totožnost a to kliknutím na odkaz. Po kliknutí 

na odkaz jste přesměrování na stránky, které vypadají jako bankovní, ale jsou falešné a po 

zadání vašich údajů už není pro podvodníka problém vykrást váš opravdový bankovní účet. 

Phishing se může vydávat také za charitu, prodávat luxusní zlevněné zboží, nabízet 

zaměstnání nebo se jakkoli pokoušet zjistit vaše údaje. Proto své údaje k platební kartě 

zadávejte jen a pouze na stránkách, které jsou prověřeny a vaše přihlašovací jméno a heslo 

nikomu nesdělujte a používejte jen na stránkách vaší banky.  

 Vždy platí, že v seriózních internetových službách po uživateli administrátoři NIKDY 

přístupové údaje nevyžadují.   

Úkol: Najděte si nějaký takový server a seznamte se s jeho pravidly.   
Zjistíte, že tu můžete levně nakoupit, ale i výhodně prodat. 

 

 

Tip: ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů, je internetový portál, 
kde můžete snadno dohledat informace o podnikatelských subjektech v Č. R..  
Portál spravuje Ministerstvo financí České republiky.  
Najdete ho na internetové adrese: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz   

 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
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Virus 

 Virus je program, který se dokáže sám šířit pomocí kopírování sama sebe pomocí 

jiných souborů. Může se šířit pouze přenesením celého hostitele uživatelem. Jde přenést 

pomocí CD, diskety, flash disku nebo pomocí počítačové sítě. Ochrana proti virům spočívá v 

dobrém antivirovém programu. Antivirový program je počítačový software, který najde 

a odstraní počítačové viry. Antivirové programy je možné získat koupí, nebo existují i 

antiviry zdarma. Platí, že pokud využíváte internetového bankovnictví, nebo nakupujete přes 

internet, tak rozumná investice do antivirového programu nejsou vyhozené peníze.  

Červ 

 Červ je počítačový program, který automaticky rozesílá kopie sama sebe na jiné 

počítače. Po infikování systému přebere kontrolu nad síťovou komunikací a rozešle kopii 

sama sebe dál. Ochrana před počítačovým červem je jednoduchá. Neotvírejte přílohy e-mailů, 

jejichž obsah vám není znám, nespouštějte odkazy na podezřelé nebo neznámé stránky, 

nestahujte nelegálně sdílený obsah, používejte antivirový program, používejte firewall a vždy 

nejaktuálnější verzi operačního systému s instalovanými opravnými balíčky. 

Trojský kůň 

 Trojský kůň je skrytá část programu nebo aplikace, která je počítači a uživateli 

škodlivá. Rozdíl mezi virem a trojským koněm spočívá v tom, že trojský kůň není schopen 

vytvářet vlastní kopie, existují však počítačoví červi, kteří jsou schopni instalovat různé 

trojské koně. Ochrana před trojským koněm spočívá v tom aby se do vašeho počítače nedostal 

počítačový červ nebo virus a proto je stejná jako u předchozích příkladů. 

Hacker 

 Hacker je počítačový specialista, který má detailní znalosti o fungování systému, je 

schopen ho perfektně používat a také upravovat podle svých potřeb. Ochrana před hackerem 

spočívá v používání firewallu, který hlídá komunikaci vašeho počítače s ostatními počítači. 

Pomocí pokročilého nastavení firewallu je možné kontrolovat veškerou příchozí i odchozí 

komunikaci vašeho počítače. 

Spyware 

 Spyware je typ programu, který odesílá data z vašeho počítače bez vašeho vědomí. 

Odesílaná data jsou především o navštívených stránkách, spuštěných programech, ale také 

hesla, nebo čísla kreditních karet. Spyware se šíří pomocí ostatních programů, které 

nainstalujete a ochrana před ním spočívá v použití antivirového programu s funkcí 

antispyware. 

 S pomocí výše zmíněných rad dokážete chránit svůj systém a předejít zneužití vašich 

citlivých informací. 

Úvěry, úroky a dluhová past 

 Lidé, kteří se dostanou do finanční tísně, vždy řeší složitou situaci. Pokud je řešením 

půjčka, je vždy lepší snažit se o její získání u bankovních institucí. Banky vždy půjčují 

finance pouze do té míry, do které je bezpečí, že bude dlužník schopen splatit. 
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 Pracovníci banky proto vždy zjišťují finanční poměry žadatele, takzvanou bonitu, 

a podle ní určí kolik a za jakých podmínek budou ochotni půjčit. Pokud se žadatel o půjčku v 

bance dozví, že mu není možné finance půjčit, měl by se opravdu vážné zamyslet, zda je 

potřebuje. Ve většině případů to znamená, že hrozí nebezpečí, že nebude schopen úvěr 

splácet! 

 Lidem, kteří se i přes to rozhodnou získat úvěr se obrací na nebankovní sektor. 

Zde platí dvě základní pravidla: 

1) Půjčky nebankovních institucí mají vyšší úroky. Dlužníci většinou nemají čím ručit, jsou 

rizikovější a věřitelé proto žádají vyšší úroky. 

2) Půjčky jsou pro dlužníka mnohem rizikovější, za prvé z pohledu možných problémů se 

splácením, za druhé proto, že se v tomto sektoru pohybuje mnoho neseriózních firem a 

podvodníků. 

 Banka, jako finanční ústav je kontrolována primárně Českou národní bankou a musí 

splňovat přísná kritéria. Klíčovou hodnotou pro každou banku je serióznost. Z pohledu 

poskytování úvěrů je primárním zájmem banky je půjčovat peníze jen těm, kteří jsou 

dostatečně finančně silní, aby dokázali bez rizika úvěr a úroky splácet. Primárním příjmem 

bank je v tomto případě řádně splácený úrok z úvěru. Nebankovní finanční sektor naproti 

tomu využívá mnoha jiných obchodních strategií. Klíčovou hodnotou tu velmi často není 

serióznost, ale zisk. Obchodní strategie některých podniků jdou tak daleko, že jejich 

primárním zdrojem příjmů nejsou splácené úroky, ale různé poplatky a penále při nedodržení 

splátek. Můžete tu také narazit na mnoho podvodníků, nabízejících „výhodné“ půjčky. 

Než si peníze půjčíte v nebankovním sektoru: 

 Ověřte si existenci firmy v registru ekonomických subjektů. 

 Využijte v maximální míře internet, vyhledejte si jméno společnosti, jméno jejího 

zástupce, telefonní čísla. Hledejte odkazy na webech, které se zabývají podvodnými firmami. 

 Mějte na paměti, že půjčovat si peníze v nebankovním sektoru je vždy drahé a vždy 

podstupujete větší riziko, než v sektoru bankovním. 

 

Dluhová past 

 Jde o stav, kdy výdaje a závazky rodinného, nebo osobního rozpočtu převyšují trvale 

příjmy. 

 Do tohoto stavu se lidé mohou dostat nejčastěji ztrátou zaměstnání, přílišnou 

zadlužeností doprovázenou neschopností splácet úvěr. Situace, kdy rodina ne 

 Tato situace vede k tomu, že je finanční nedostatek řešen dalšími půjčkami.  

 Roztáčí se tak kolotoč, kdy je jeden úvěr splácen jiným, zpravidla se stále 

nevýhodnějším úrokem. 

 Výsledkem situace je trvalá neschopnost splácet, dostavují se další finanční sankce 

a situace končí úplným úpadkem a exekučním zabavením veškerého majetku. 

 

Tip: RPSN – Roční Procentní Sazba Nákladů. Vyjadřuje se v procentech. Jde o 
procento vyjadřující veškerá náklady spojené s úvěrem, včetně úroku, a všech 
souvisejících poplatků. RPSN je skutečně důležitý údaj, podle kterého je potřeba 
se řídit. Je ze zákona povinné ho u každého spotřebitelského úvěru uvádět. 
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 Rodiny, které mají svůj rozpočet velmi těsný, jsou dluhovou pastí obzvláště ohroženy. 

Protože i relativně malý problém dokáže dluhovou past odstartovat. Může se při tom jednat 

například o výpadek důležitého domácího spotřebiče (topení, sporák), nenadálá pokuta 

(například z MHD), střednědobá nemoc, opomenutá nezaplacená faktura za nějakou službu, 

nebo neprozřetelně podepsaná nevýhodná smlouva a další. 

 Každý člověk, který vidí, že má, nebo bude mít finanční problémy, by neměl otálet 

a měl by ihned vyhledat radu, nebo pomoc. Dnes již naštěstí existuje dostatek seriózních 

organizací, které se na pomoc lidem v této nouzi specializují.  
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Cvičení 

 V následujícím cvičení si sami otestujete, jak dobrý máte smysl na odhalování 

podezřelých nabídek.  

Jde o obchodní dopis, kterým společnost kontaktuje klienta, který zažádal o půjčku.  

Dobrý den pane, 

~~Jméno společnosti~~ 

Adresa společnosti 

 

Vám dnešního dne schválila Vaši žádost o úvěr. 

Budete splácet v pravidelných měsíčních splátkách – s úrokem RPSN 5,2% p.a.. 

Částka  –  25.000 ,- Kč  na dobu splácení –  3  let 

Měsíční splátka –  920 ,- Kč 

Po splnění následujících podmínek se s Vámi spojí obchodní zástupce, který Vám byl přidělen. Prokáže se Vám Plnou mocí s 

notářským ověřením a doplní s Vámi Smlouvu o úvěru. Tuto smlouvu Vám také posíláme v náhledu a Vy si ji můžete pročíst. Nijak se 

již měnit nebude, jen tam doplní potřebné podrobnosti. 

Obchodní zástupce má povinnost se s Vámi spojit do 24 hodin po splnění podmínek z Vaší strany a celou záležitost s Vámi 

kompletně dokončit. Nižší částky se vyplácí i hotově ihned po podpisu smlouvy, částky nad 50.000,- Kč se ihned zasílají na účet . 

Není možné aby obchodní zástupce cestoval s velkými obnosy, kvůli jeho bezpečnosti. Obchodní zástupce ihned po podpisu smlouvy 

před Vámi přepošle peníze z notebooku na Váš účet. Přímo za Vaší asistence. 

Vám přidělený obchodní zástupce - Ing. Jméno zástupce 

Jedinou podmínkou je dodržení smlouvy o úvěru a vklad minimálně jedné měsíční splátky na depozitní účet. Tato jedna splátka 

slouží pro případ neplacení nebo prodlení k doplnění dlužné částky. Slouží také jako ověření bonity klienta, protože si klienty v této 

první vlně úvěrů jinak neprověřujeme ( nezajímají nás tuzemské registry a jiné zápisy ). Tímto nám klient jasně a jednoduše prokáže, 

že na danou splátku má a že svůj úvěr myslí vážně. V USA běžně požadujeme splátky 3, ale v ČR jsme zatím určili pouze jednu 

splátku na depozitní účet. Je to jediná podmínka a po jejím splnění Vám bude ihned volat obchodní zástupce. 

Číslo depozitního účtu – XXXXXXXXX / XXXX   

Variabilní symbol – Vaše rodné číslo bez lomítka 

Po vložení či přeposlání první splátky nás informujte mailem o vkladu a napište nám svoje aktuální telefonní číslo pro 

okamžité kontaktování ze strany obchodního zástupce. 

Vaše splátka na depozitním účtu bude uložena a po 6 měsících si ji můžete také vzít nazpět. Takže v souhrnu – čerpání úvěru 

je ihned a ta splátka na depozitním účtu je jen jakási akontace ( jistíme se pro případ nesplácení ze strany klienta ) a je-li vše 

v pořádku, tak si ji klient zase vezme zpět. Na nic jiného ji nepotřebujeme. 

 Víme, že v ČR není lehké vyřídit úvěr pro záznamy v různých registrech a proto přicházíme s tímto produktem. Nikdo jiný nic 

podobného v ČR nenabízí. Zájem nás ohromil a poptávka je obrovská. Nebudeme schopni všechny žádosti vyřídit a proto pro nás 

rozhoduje rychlost. Máme pro tuto první vlnu jen 500.000.000,- Kč. Ty budou proinvestovány během několika málo dní. podstatě nám 

jde o jedno. Chceme podnikat v ČR a chceme poctivé klienty. Nabízíme tyto podmínky proto, že si oddělíme poctivé od podvodníků a 

s těmi poctivými budeme dále pracovat. Nejde nám tudíž o to, napálit splátky a využít nouze a tíživé situace. Ano, lidé by si od nás 

tento úvěr vzali, i kdyby jsme chtěli dvojnásobek – tak obrovská je zde poptávka. Připravujeme řadu dalších produktů a nabídek. Ty 

poctivé s tím určitě oslovíme. V USA nám to takhle desítky let funguje a velmi dobře. Nic jiného než důvěra v obchodě nefunguje. 

Jen během prvních dní se nám přihlásili stovky klientů a proto neváhejte. Rádi Vám pomůžeme a proto postupujte podle instrukcí, 

vložte jednu splátku na depozitní účet a dokončete svůj úvěr. 

Samozřejmě, že po vkladu můžete úvěr stornovat (rozmyslíte si vše a nebo už úvěr nepotřebujete apod. ) a okamžitě dostanete 

splátku zpět – v tom není problém. 

S úctou 

~~Jméno společnosti~~ 



 

26 

 Dopis je autentický, přesná kopie, jsou pouze odstraněny identifikační údaje. Pozorně 

si jej přečtěte a rozhodněte se, zda jde o seriózní nabídku.  

Typické znaky neseriózních nabídek: 

1) Neprofesionální email typu seznam, google, email a podobně. 

2) Neexistence internetových stránek, nebo jsou stránky podezřelé. 

3) Neplatné kontaktní telefonní číslo. 

4) Poskytování úvěru bez nutnosti ručení, nebo způsobem, který je pro žadatele o půjčku 

podezřele výhodný. 

5) Nějaká forma vstupního poplatku, kauce, poplatku za vyřízení žádosti, která je 

vyžadována ihned na začátku spolupráce. 

6) Gramatické, stylistické a faktické chyby v písemné komunikaci. 

7) Neprofesionální a zbytečné informace zdůrazňující výhodnost nabídky a poskytující 

nerelevantní informace. 

8) Subjekt není registrovaný v Administrativním registru ekonomických subjektů. 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz 

9) Důraz až nátlak na podpis smlouvy co nejdříve.)  

Konsolidace půjček a insolvenční řízení 

Aneb: když je to s financemi nahnuté. 

 V této kapitole se podíváme na dvě nejčastější cesty vedoucí z přílišného zadlužení. 

Konsolidace půjček 

 Konsolidací půjček se rozumí spojení několika menších, velmi často velmi 

nevýhodných úvěrů do jednoho, výhodnějšího. 

 Konsolidaci dnes nabízí mnoho společností a bank. Princip je jednoduchý, banka za 

dlužníka okamžitě zaplatí stávající pohledávky a místo toho s dlužníkem uzavře sama novou 

smlouvu. 

 Pro dlužníka může být konsolidace výhodná hned z několika důvodů:  

 Finanční úspora na úrocích - zbaví se rychle velmi nevýhodných smluv a ušetří na 

úrocích 

Pohodlí-  nemusí se starat o několik plateb, místo toho splácí jen jeden úvěr 

Finanční úspora na poplatcích – snížením počtu bankovních příkazů ušetří, protože ty bývají 

zpravidla zpoplatněny 

Serióznost – ve většině případů jsou konsolidační banky serióznější, než nebankovní úvěrové 

společnosti.  

Kdy se o konsolidaci půjček zajímat? 

Vždy, když splácíme více úvěrů.  

Vždy, když máme pocit, že jsme podepsali nevýhodnou, nebo nebezpečnou smlouvu. 

 

Co konsolidace stoji? 

Nic ale není zadarmo, u konsolidace půjček tomu není jinak. Banky si za vyřízení běžně účtují 

jednorázový poplatek. Jeho výše se odvíjí od výše úvěru a bankovního ústavu, pohybuje se 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz
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v řádu několika set až tisíců Kč. Současně s poskytnutím konsolidačního úvěru banky ve 

většině případů vyžadují vytvoření úvěrového účtu, za který si také nechají zaplatit. 

 

Kdy konsolidace už nepomůže 

Banky při zvažování poskytnutí konsolidačního úvěru posuzují zejména dva faktory: 

Bonitu žadatele – kdy zjišťují jeho příjmy a schopnost úvěr splácet. 

Platební morálku žadatele – kdy prověřují, zda a jak žadatel dosavadní půjčky splácel.  

 Pokud je žadatelova bonita nízká, nebo se již dostal do problémů se splácením 

existujících úvěrů, banka ve většině případů žádosti nevyhoví. 

 Také je samozřejmě nutné ověřit, za nový úrok opravdu bude výhodnější, než stávající 

stav! 

Splátkový kalendář. 

 Splátkový kalendář je dalším mechanismem, který může pomoci dlužníkovi 

ze svízelné situace. Jde o dohodu mezi věřitelem a dlužníkem, na datech a výši splátek. 

Splátkový kalendář se sjednává ve chvíli, kdy původně (ve smlouvě) sjednané podmínky 

dlužník není schopen plnit. Pro věřitele to znamená ústupek od svých požadavků, ale v praxi 

to může znamenat i výhodu. Pro věřitele je výhodnější získat své pohledávky za nových 

podmínek, než aby tvrdým postojem dlužníka přivedl k exekuci, protože v takovém případě 

většinou věřitel plnou částku nemusí získat.  

Insolvenční řízení s povolením oddlužení. 

 V situaci, kdy má člověk tolik závazků a dluhů, že není v jeho silách je všechny 

uspokojit, má možnost obrátit se na soud s návrhem na zahájení insolvenčního řízení – osobní 

bankrot.  

 Insolvenční řízení je mechanismus, kterým zákon umožňuje dostat se z jinak 

neřešitelné situace. Osobní bankrot dluhy mávnutím kouzelného proutku kompletně nezruší. 

Dlužník v rámci oddlužovacího období musí splatit alespoň 30% svých závazků. Výhoda je 

v tom, že zbylých 70% splatit nemusí, a že jen také přestanou navštěvovat exekutoři 

s exekučními výměry.   

 

Jak to celé funguje? 

Mechanismus je nastartován žádostí podanou na soud. 

Tip: Osobní bankrot není dvakrát příjemná věc. Na 5 let člověk přijde o většinu práv 

v nakládání s majetkem a je mu výrazně narušeno soukromí.  

Jde ale o legitimní, zákonnou cestu z problémů a je lepší absolvovat osobní bankrot, než 

marně zápasit s advokáty, exekučními příkazy a různými soukromými vymahači dluhů. 

 

 

Průměrně se poplatky za vyřízení konsolidační půjčky pohybují kolem 1 – 2%. 

Měsíční poplatek za úvěrový účet se pohybuje kolem 50 – 100Kč. 

(Zdroj: Internetové stránky a kalkulátory jednotlivých bankovních domů.) 
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 Soud po podání návrhu posoudí stav žadatele, zkoumá, zda ten je skutečně v úpadku, 

to znamená, zda ze svého majetku není možné exekucí uspokojit všechny pohledávky vašich 

věřitelů.  

 Dále zkoumá, zda je žadatel schopen ze svých příjmů během následujících pěti let 

splatit 30% všech svých nezajištěných závazků. 

 Dalším kritériem je zdroj závazků. Musí se jednat o závazky fyzických osob, to 

znamená ze spotřebitelských úvěrů a podobně. V žádném případě nesmí jít o dluhy vzniklé 

podnikatelskou činností.  

 Před tím, než vlastní žádost podána, je moudré kontaktovat advokáta, nebo některou 

z organizací, které se osobními bankroty zabývá. Už jen proto, že k podání žádosti je nutné 

vyplnit složitý formulář. 

 Pokud soud situaci vyhodnotí kladně a žádosti vyhoví, nastupuje vlastní insolvenční 

proces. Soud se musí situací nejpozději do 10 dnů zabývat. V případě neúplnosti podkladů si 

tyto ve stejném termínu vyžádá. Do 7 dnů od vyzvání musí žadatel podklady dodat. 

Oddlužovací období 

 První krok je zveřejnění žadatele v insolvenčním rejstříku, 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do.  

 Následuje zastavení všech exekucí na majetek dlužníka a také dochází k omezení práv 

dlužníka pro nakládání s jeho majetkem.  

 Dlužníkovi jsou znemožněny jakékoliv akce, které by snižovali hodnotu jeho majetku. 

Například nesmí prodávat žádný svůj majetek. 

 

 Insolvenční rejstřík je veřejný. Všechny záznamy jsou zde viditelné, takže kdokoliv 

může sledovat stav dlužníkova majetku. 

 Zveřejněním v rejstříku se také může stát, že s dotyčným společnosti vypoví současné 

smlouvy a v budoucnu s dlužníkem nebudou chtít uzavírat nové. 

 Soud také posuzuje schopnost dlužníka hospodařit s rozpočtem v rámci oddlužovacího 

období. Pokud usoudí, že ne, nebo pokud dlužník sám požádá, je mu přidělen tzv. insolvenční 

správce. 

Po dohodě s insolvenčním správcem existují dvě možnosti jak splácet pohledávky: 

1) Příjmy jsou zaměstnavatelem zasílány přímo na bankovní účet insolvenčního správce. 

Ten poté přepošle nezabavitelnou složku mzdy (životní minimum) a uhradí splátky 

věřitelům.  

2) Mzda bude i nadále chodit na vlastí bankovní účet, o hrazení splátky věřitelům se musí 

oddlužovaný starat sám. Musí vykazovat a archivovat odeslané splátky sám.  

Náklady spojené s oddlužením: 

 Nic není zadarmo. Bohužel, ani oddlužení. Soud může po dlužníkovi požadovat 

zálohu na náklady až do výše 50 000Kč. Samotné podání návrhu je zdarma a běžnou praxí je, 

že soud tuto zálohu nevyžaduje. 

 Žadatel by také měl nejprve před podáním žádosti situaci zkonzultovat s právníkem. 

Taková služba vychází běžně na 3 – 5 000Kč, nebo i více. Jako rozumná varianta se jeví 

spolupráce s občanskými poradnami, které zpravidla fungují zdarma. 

Tip: Do rejstříku se podívejte, získáte jasnější představu o tom, jak oddlužení probíhá. 

 

 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
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Insolvenční zákon  

 Ve své podstatě upravuje vztahy mezi dlužníky a věřiteli. Zejména jde o řešení 

situace, kdy má jeden dlužník pohledávky vůči více věřitelům. Ti se pak mohou o své dluhy 

„přetahovat“. V takovém případě by platilo pravidlo: „kdo dřív přijde, ten dřív bere“ 

a na některé věřitele by se pochopitelně nemuselo dostat.  Vzniklá situace, kdy by se věřitelé 

přetahovali o exekuční majetek, poškozuje všechny zúčastněné. Zejména proto, že neřízená 

exekuce veškerého majetku je pro dlužníka likvidační a znemožní jakoukoliv nápravu, která 

by byla při řízeném procesu možná. Insolvenční zákon tedy zajišťuje zachování životních 

podmínek dlužníka a umožní mu během přechodného období uspokojit alespoň část 

pohledávek. Splátky jsou navíc insolvenčním správcem přerozdělovány mezi věřitele 

rovnoměrně, podle povahy jejich pohledávek.       

 Tak jako i v jiných případech platí, že soudní cesta je drahé řešení. Vzhledem k tomu, 

že dlužník v tomto případě většinou nemá dostatek majetku, je toto řešení drahé zejména pro 

věřitele. To věřitele motivuje k tomu, aby se snažili s dlužníkem dohodnout mimosoudní 

cestou a byli ochotni přistoupit i na částečné úlevy. 

  

Tip: Bohužel, najdou se lidé a společnosti, kteří rádi využijí tísně druhého člověka. Existují 

společnosti a právní poradci, kteří neváhají požadovat za pomoc při oddlužení vysoké částky 

a tím ještě situaci dlužníka zhorší. 

Vyplatí se přednostně spolupracovat s lidmi, kteří nebudou mít ze situace přímo profit, to 

znamená občanská sdružení, neziskovky, anebo úřady. 
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Slovník pojmů 

 

AMERICKÁ HYPOTÉKA 

 Americká hypotéka je úvěr, za který se ručí nemovitostí. Tento úvěr může být použit 

k jakémukoli účelu. Úrokové sazby u Americké hypotéky jsou řádově vyšší než u klasických 

hypoték. Americká hypotéka bývá maximálně do 75% tržní ceny nemovitosti. 

ANUITNÍ SPLÁTKA 

 Anuitní splátka je pravidelná splátka úvěru. Tato splátka zahrnuje jak splácení úvěru, 

tak i jistiny. Tato splátka je vypočítána tak, aby se její velikost v průběhu splácení neměnila. 

Jediné co se mění je podíl jistiny a úroků ve splátkách, čím déle platíte, tím více platíte úroků 

a méně jistiny. 

BANKOVNÍ POPLATKY 

 Bankovní poplatky jsou všechny poplatky, které bankovní instituce účtují svým 

klientům za služby, které jim poskytují. Nejčastěji jde o poplatek za vedení účtu, poplatek 

za odeslání výpisu, poplatek za odchozí platbu apod. 

BONITA 

 Bonita je schopnost klienta, který žádá o půjčku, řádně splácet závazky vyplývající 

ze smlouvy. Čím vyšší je klientova bonita, tím je nižší pravděpodobnost neschopnosti splácet. 

Klienty s vysokou bonitou dostanou mnohem pravděpodobněji půjčku a to s nižšími úroky. 

Bonita se odvíjí od vašeho příjmu, vzdělání, rodinného zázemí a předešlé historie s bankou. 

ČIPOVÁ KARTA 

 Čipová karta na sobě má údaje o svém majiteli. Údaje jsou uloženy na čipu uvnitř 

karty. Čipové karty jsou kontaktní a bezkontaktní. Kontaktní čipovou kartu je nutné vložit 

do čtečky karet pro uskutečnění transakce. Bezkontaktní čipovou kartu stačí pro uskutečnění 

transakce přiblížit ke čtečce. 

DLUHOPIS 

 Dluhopis je cenný papír, můžeme ho nazývat také obligací nebo bondem. Tento cenný 

papír vyjadřuje závazek mezi držitelem dluhopisu a jeho vydavatelem. S držením dluhopisu je 

spojeno splacení dlužné částky. S dluhopisy je možné veřejně obchodovat. 

EMBOSOVANÁ PLATEBNÍ KARTA 

 Embosovaná platební karta je platební karta, která je krom čipu a elektromagnetického 

proužku vybavena také reliéfním písmem. Touto kartou můžete platit u obchodníků, kteří jsou 

vybaveni mechanickou čtečkou. 

EMERGENCY CASH 

 Emergency cash je anglický termín pro vydání nouzové hotovosti v případě ztráty, 

nebo odcizení platební karty. 

FIXACE 

 Fixace je doba, po kterou se nezmění výše úrokové sazby hypotéky, která byla v určité 

smlouvě nebo úvěru sjednána. Po vypršení fixační lhůty se úroková sazba může změnit na 

další fixační období. V době mezi fixačními dobami je možné bez sankcí vložit na hypoteční 

účet mimořádnou platbu.  
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HYBRIDNÍ KARTA 

 Hybridní karta obsahuje čip a magnetický proužek. V několika posledních letech jsou 

vydávány převážně hybridní karty. 

INFLACE 

 Mechanismus snižující kupní sílu měny. Míra inflace se udává v procentech a určuje, 

o kolik méně je za stejnou částku za sledované období (nejšťastněji 1 rok) možno nakoupit.  

INVESTIČNÍ FOND 

 Investiční fond je akciová společnost. Tato společnost získává prostředky pro 

investování formou úpisu akcií. Investiční fond je zakládán na dobu určitou. Během této doby 

nemá fond povinnost od investora - akcionáře tyto akcie odkupovat. Investor – akcionář však 

může akcie investičního fondu prodat jinému investorovi (podobně jako o investičních fondů 

uzavřených) a získat tak finanční prostředky ještě před ukončením činnosti investičního 

fondu. Likvidita investic do investičních fondů je proto také menší než u investic do 

otevřených podílových fondů. Rizikovost investic do investičních fondů je proto vyšší než u 

otevřených podílových fondů. 

JISTINA 

 Jistina úvěru je objem prostředků, které si dlužník půjčil. Za tyto prostředky přísluší 

věřiteli odměna a to ve formě úroků. Každá splátka se skládá ze splátky jistiny a úroků. 

MAGNETICKÁ KARTA 

 Jedná se o druh kreditní karty, kde údaje o kartě a jejím majiteli jsou uloženy 

na magnetickém proužku, který se nachází na zadní straně karty. 

OFFLINE TRANSAKCE 

 Mezi offline transakce patří takové operace s platební kartou, při kterých nedochází 

ke spojení terminálu s kartovým centrem kvůli ověření transakce. Místo čtečky karet se zde 

používá imprinter, který snímá a kopíruje údaje z embosované karty a tiskne na zúčtovací 

doklad. 

ONLINE TRANSAKCE 

 Mezi online transakce patří takové operace s platební kartou, při kterých dochází 

ke spojení terminálu s kartovým centrem kvůli ověření transakce. Jedná se o elektronické 

platby a výběry z bankomatů. 

PODÍLOVÝ FOND 

 Je to nejrozšířenější typ fondu, jehož činnost je zajišťována investiční společností, 

ta získává prostředky určené k investování prodejem tzv. podílových listů. Koupí podílového 

listu investuje podílník své prostředky do podílového fondu, který pak takto vložené peníze 

zhodnocuje investicemi na finančním trhu. 

POJISTNÁ UDÁLOST 

 Jedná se o událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny platit pojistné 

plnění. Může se jednat o smrt pojištěného, úraz, autonehodu atd. 

POJISTNÉ PLNĚNÍ 

 Pojistné plnění je peněžní částka vyplácená pojišťovnou pojištěnému v okamžiku, 

kdy vznikne pojistná událost stanovená v podmínkách pojistné smlouvy. 
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POJISTNÉ PODMÍNKY 

 Pojistné podmínky jsou součástí pojistných smluv. Mohou být všeobecné, zvláštní 

nebo doplňkové. Naleznete v nich vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, 

způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost a další důležité informace. 

POJISTNÍK 

 Jedná se o osobu, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojišťovnou a je plátcem 

pojistného. Na pojistníka se pojistka vztahovat může, ale nemusí, například pokud rodič platí 

pojištění svému dítěti. 

PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR 

 Viz úvěr ze stavebního spoření. Jedná se o úvěr určený účastníkům stavebního 

spoření, kteří dosud nemají nárok na poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření, a může 

být čerpán až do doby, kdy jsou tyto podmínky splněny. 

REGISTR DLUŽNÍKŮ 

 Jedná se například o Bankovní registr klientských informací (BRKI), Nebankovní 

registr klientských informací (NRKI) či databázi SOLUS. V registru dlužníků jsou 

registrování všichni dlužníci, na které je uvalena exekuce, nebo kteří absolvují oddlužovací 

proces. Registr dlužníků je veřejně přístupný. 

REVOLVINGOVÝ ÚVĚR 

 Jedná se o krátkodobý úvěr s automatickou možností obnovy. V případě, že klient 

splatí část dlužné částky, může si půjčit znovu až do výše úvěrového rámce. To platí 

za předpokladu, že dodrží podmínky úvěrové smlouvy. 
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 Při jakémkoliv kontaktu dvou a více lidí dochází vždy ke komunikaci. Vlastně nelze 

nekomunikovat. Vždy svým chováním či verbálním projevem cosi svému okolí sdělujeme. Co 

je to vlastně komunikace? V literatuře najdeme mnoho definicí, obecně můžeme říci, že 

komunikace je výměna – názorů, myšlenek, postojů, faktů… mezi dvěma a více jedinci. 

Komunikace má několik forem: 

 Verbální – komunikace pomocí slov. Dále lze rozdělit na ústní či písemnou. 

 Neverbální – komunikace beze slov. Patří sem například komunikace pomocí gest, 

mimiky, doteků (haptika), dále sem patří posturologie, proxemika, pohledy, ale také například 

náš celkový vzhled. 

 My se budeme zabývat komunikací verbální, a to písemnou. Tento druh komunikace 

využíváme velmi často například při hledání zaměstnání, ale také při různých obchodních 

aktech, jako je uzavírání smluv, nebo například vyřizování písemné reklamace či stížnosti. 

Písemná komunikace je tedy využívána v mnoha oblastech a ne každý ji preferuje a 

bezchybně zvládá. Má určitá pravidla a zásady, kterými by se měl pisatel řídit. A právě 

tomuto se téma Administrativa věnuje. 

 Než však přejdeme ke konkrétnímu cvičení a sepisování žádosti či odpovědi na 

inzerát, je zapotřebí uvědomit si, co vše náš písemný projev ovlivňuje a kde můžeme dělat 

(třeba i nevědomé) chyby. 

Stylistika a sloh 

 Nejdůležitějším prostředkem dorozumívání mezi lidmi je řeč. Bez komunikace a 

kontaktu s jinými lidmi se neobejdeme. Používáme při tom mateřského jazyka, i když  si to 

ani sami mnohdy neuvědomujete. Pro jakýkoliv druh kontaktu, pro jakoukoliv verbální 

komunikaci je důležitý výběr vhodných slov. 

 Každá promluva (ústní či písemný text), ať je její rozsah sebemenší, má svůj styl. 

 Slova sloh (nebo také styl) se užívá v různých oborech lidské činnosti. Jazykový styl 

je způsob cílevědomého výběru a uspořádání jazykových prostředků v jazykovém projevu i 

způsob jeho výstavby.  

 Při komunikaci je zvláště důležitý výběr jazykových prostředků a jejich využití. Každé 

vyjádření musí odpovídat konkrétní situaci. Teprve toto nám umožní komunikovat efektivně a 

účinně. 

 Na výslednou podobu celého textu má vliv řada okolností, od účelu projevu až k 

rozpoložení jeho autora v době, kdy text vznikal. Jedná se o tzv. slohotvorné činitele, a to buď 

subjektivní, které se týkají samotného autora (jeho schopnosti, dovednosti), nebo objektivní, 

které jsou nezávislé na autorově vůli. 

 

a) Subjektivní slohotvorní činitelé - vzdělání autora, jeho talent, znalost tématu, věk, 

povahové vlastnosti i záliby a motivovanost. 

 Intelektuální a rozumová vyspělost autora projevu. Čím je autor projevu vzdělanější, 

tím by měl být jeho projev cílevědomější, věcnější, uspořádanější a pečlivější, i když ani toto 

tvrzení nemusí být vždy platné. 

 Životní zkušenost, kulturní a společenský rozhled. Lidé s většími životními 

zkušenostmi dovedou více předat svým posluchačům. Dobrý kulturní a společenský rozhled 

by se měl stát pro vzdělaného člověka nezbytným předpokladem úspěšné komunikace při 

jakékoli příležitosti. 



 

36 

 Úroveň všeobecného a odborného vzdělání. Předpokládá se, že kvalita projevu by 

měla být vyšší u lidí s dobrou úrovní všeobecného i odborného vzdělání. Ne vždy však bývá 

vzdělání zárukou kvalitní komunikace. Nezáleží pouze na tom, jak dobře známe svůj obor, ale 

také na tom, jak dovedeme zacházet s jazykem. 

 Jazyková uvědomělost autora projevu. Jazykové znalosti se projevují jak ve volbě 

výrazů, tak i ve větné stavbě. Pozor na nespisovné, žoviální až  vulgární vyjadřování – tím se 

adresátovi nepřiblížíme. 

 Znalost tématu jazykové komunikace a vztah k obsahu. Nikdy bychom neměli  hovořit 

nebo psát o tématu, které dobře neovládáme. Vztah k obsahu sdělení se projeví v tom, že 

mluvčí či pisatel dovede adresáty zaujmout a nadchnout pro svou věc.  

 Povahové a mentální vlastnosti, momentální fyzický či psychický stav, připravenost ke 

komunikaci. Povahové rysy jsou relativně trvalé, citové dispozice se mohou od projevu k 

projevu měnit. Význam při projevu mají osobní sklony, záliby a zvyklosti autora projevu. 

Někdo má sklon k vyjadřování obšírnějšímu, někdo ke stručnějšímu, někdo se rád vyjadřuje 

moderně, někdo starobyle apod. Vždy by však mělo jít o vyjádření poutavé a jazykově pestré. 

 Zaměstnání, zařazení k určitému sociálnímu prostředí. Sociální zařazení autora 

projevu se může odrážet např. v jeho slovní zásobě a mít vliv na způsob vyjadřování.  

 

b) Objektivní slohotvorní činitelé - vyplývají z okolní skutečnosti a úzce s ní souvisí.  

 Funkce projevu a cíl komunikace. Všechny naše projevy mají funkci sdělnou 

(dorozumívací, komunikační), která je základní funkcí jazyka. Jejím cílem je sdělit adresátovi 

určitou skutečnost tak, aby jí rozuměl. 

 Situace a prostředí. Projev může být oficiální, slavnostní nebo polooficiální či 

neoficiální (soukromý, důvěrný) apod. 

 Charakter adresáta.  Obsah sdělení musí být pro adresáta srozumitelný. Jinak budeme 

psát článek do odborného tisku a jinak do populárního časopisu, jinak budeme psát dopis 

dlouholetému příteli, jinak svému profesorovi. 

 Užitá forma sdělení. Rozlišujeme projevy mluvené a psané, přímý nebo nepřímý 

(zprostředkovaný) kontakt s adresátem, větší či menší kolektiv adresátů apod. Podle toho je 

třeba volit vyjadřovací prostředky. 

 Míra připravenosti komunikace. Projevy připravené bývají pečlivěji formulovány, 

projevy nepřipravené (spontánní) vznikají jen v podobě mluvené (častá je menší pečlivost při 

výběru jazykových prostředků).  

 Komunikaci dále ovlivňují například povahové i jiné vlastnosti související s věkem a 

pohlavím autora projevu, vztah k adresátovi a vědomí záměrné adresnosti projevu apod. 

Jednotlivé činitele nelze od sebe oddělit tlustou čarou. Působí souběžně a odráží se v nich 

individuální rozdíly ve stylizaci i kompozici různých slohových útvarů, ale také rozdíly v 

celkovém stylu autorů různých projevů. 

 Při jakémkoliv projevu je tedy důležité, aby jeho tvůrce znal i respektoval výše 

uvedené slohotvorné činitele. 
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Psané versus mluvené projevy 

 Podle formy třídíme projevy na mluvené a psané. Nejprve existovaly projevy mluvené 

(jako původní a základní podoba) a teprve později se člověk naučil zachycovat mluvenou řeč 

písmem. Lidé více mluví než píší. Na omylu je ten, kdo se domnívá, že psaný jazyk je jen 

graficky zachycený jazyk mluvený. O rozdílu se můžeme přesvědčit, když o stejné události 

budeme vypravovat a následně psát. Projev se bude od sebe podstatně lišit, např. délkou vět, 

používáním souvětí, výběrem slov apod. 

a) Mluvené projevy jsou vnímány sluchem a využívají zvukových prostředků (např. melodie, 

zabarvení hlasu, tempa řeči, rytmu, pauz apod.). Vyjadřují se jimi například citový vztah, 

zaujetí mluvčího aj.  Důležitá je jejich situační zakotvenost - jsou úzce spojeny se situací, v 

níž se realizují. Když řekneme ty si vezmi toto a ty tamto, je tento pokyn bez znalosti situace 

nesrozumitelný. Často jde o bezprostřední reakci na skutečnost, a proto jsou tyto projevy 

mnohdy citově zabarvené, volba jazykových prostředků není tak uvědomělá a stavba vět bývá 

volnější než u projevů psaných.  

 Jejich výhoda spočívá v tom, že se mluvčí může přizpůsobit reakci posluchačů 

(zvolnit tempo řeči, zesílit hlas, zopakovat některé údaje...).  

 Jejich nevýhodu můžeme vidět v tom, že probíhají v čase, a proto se posluchač 

nemůže vracet k jednotlivým myšlenkám (pokud projev nezaznamenáme pomocí techniky). 

Důležité proto je, aby mluvené projevy byly co nejvíce přehledné. 

 Přímý kontakt s posluchačem umožňuje využít mimojazykových prostředků (posunky, 

gesta, mimika, pohyby těla aj.), které by však vždy měly být v souladu s tím, co říkáme. 

Neúměrná gesta a přehnaná mimika do dobrého projevu nepatří a mohou ho znehodnotit. 

b) Psané projevy jsou vnímány zrakem a využívají grafických prostředků (interpunkčních 

znamének, odlišného typu písma, velikosti písma, podtržení...). Přehlednosti můžeme 

dosáhnout různými způsoby plošného členění textu (nadpisy, titulky, mezititulky, odstavce, 

kapitoly apod.). Nelze u nich označit tempo řeči, sílu a zabarvení hlasu či mimojazykové 

prostředky. Projevy nejsou bezprostřední reakcí na skutečnost.  

 Jejich výhodou je skutečnost, že volba vyjadřovacích prostředků bývá uvědomělejší, 

jsou pojmově i skladebně složitější. Čtenář může tempo vnímání textu přizpůsobit svým 

možnostem, vracet se k pasážím, kterým nerozuměl, studovat je.  

 Jejich nevýhodou je to, že při nich chybí kontakt s adresátem. Zřetel k adresátovi se 

však musí projevit ve formě projevu, tj. ve vhodné volbě jazykových prostředků a v přístupu 

ke zpracování tématu. 

Obchodní  korespondence  aneb  jak  psát  úřední dopisy 

 Při psaní dopisu musíme nejprve zvážit, co chceme psát a kdo bude adresátem našeho 

sdělení. Podle toho zvolíme buď formu dopisu úředního, nebo dopisu osobního. Forma i 

obsah se budou řídit také tím, zda jde o odpověď na obdržený dopis, anebo zda píšeme sami 

(z vlastního podnětu).  

 Základní požadavky na jakoukoli služební písemnost jsou: aktuálnost, přesnost, 

správnost, úplnost, věcnost a srozumitelnost. Přípravu dopisu nepodceňujeme. Vždyť i 

zkušené korespondentky  s dlouholetou praxí si stylizují nejprve koncept a teprve potom píší 

čistopis. 

 V současné době se klade důraz na tzv. psychologii dopisů. Nelze uvést přesný návod, 

ale vždy je vhodné dodržovat několik zásad:  
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1) Uvedeme na začátku dopisu něco, co bude pro adresáta příjemné. 

2) Máme neustále na mysli reakci adresáta. 

3) Snažíme se zapůsobit co nejlépe. 

4) Píšeme vždy zdvořile. 

5) Formulujeme i nepříjemná sdělení uhlazeně, ale důrazně. 

6) Vyhýbáme se nejistým formulacím v podmiňovacím způsobu (kdyby, kdybychom…). 

7) Snažíme se o to, aby dopis působil přirozeně, byl stručný, ale srozumitelný. 

Mezi další zásady patří: 

1) Píšeme dopis na formát papíru A4.  

2) Nespojujeme v jednom dopise různorodé věci.  

3) Nezapomeneme napsat datum. 

4) Nepíšeme na druhou stranu papíru, ale vezmeme další list. 

5) Odpovídáme na dopis ihned, jakmile si připravíme potřebné podklady a ujasníme 

rozhodnutí. 

Struktura úředního dopisu má obvykle čtyři části: adresu, odvolací údaje, vlastní text, 

zakončení. 

Adresa 

 Poštovní adresa odesílatele se uvádí v hlavičce dopisního papíru. 

 Na dopisních papírech s předtiskem může být adresa adresáta vpravo nebo vlevo. 

 Na papírech bez předtisku je adresa vlevo. Všechny údaje se píší v 1. pádě, na konci 

řádků se nedělají čárky, na konci adresy se nepíše tečka. Poštovní směrovací číslo a místo 

určení se nepodtrhávají ani neprokládají. 

Adresy právnickým osobám obsahují: 

1) obchodní firmu, název nebo oficiálně užívanou zkratku úřadu, organizace; 

2) slovo „firma“, pokud by označení právnické osoby mohlo být považováno za označení 

fyzické osoby; 

3) obor podnikání, je-li to účelné; 

4) podle potřeby označení organizační složky (divize, závodu, oddělení) nebo jméno 

pracovníka. 

V adresách fyzickým osobám se uvádí: 

1) oslovení (pan, paní, slečna); 

2) titul (hodnost), jméno a příjmení adresáta; 

3) funkce adresáta, je-li to vhodné; 

4) podle potřeby zpřesňující údaj (u p. J. Nováka). 

Příklad psaní adres   

Vážená paní       Česká pojišťovna   

Mgr. Jana Nováková      Závod mezinárodních pojištění 

Gymnázium       právní odbor   

Masarykovo nám. 1      JUDr. Jan Novák   

274 01  SLANÝ      K. H. Máchy 3 

        110 00  PRAHA 1 
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Odvolací údaje 

 Mohou být buď sloupcové, nebo řádkové. 

 Sloupcové odvolací údaje se píší vlevo nebo vpravo od jednotné svislice. Člení se do 

skupin prázdným řádkem a nesmějí zasáhnout do adresového pole.  

 V první skupině je pořadí údajů pevné. 

 Druhá skupina začíná jménem pracovníka, který dopis vyřizuje; údaje o spojení s ním 

se mohou upravit, vypustit nebo doplnit podle potřeb instituce a podle vybavení pracoviště. 

 Třetí skupinu tvoří datum. 

Příklad sloupcových odvolacích údajů: 

VÁŠ DOPIS ZN.: IO/155 

ZE DNE:  2012-11-11 

NAŠE ZN.:  No 233/99 

 

VYŘIZUJE:  Ing. Novák 

TEL.:   585 24 25 26 

E-MAIL: novak@io.cz 

 

DATUM:  2012-11-13 

 Řádkové odvolací údaje se uvádějí v řádku pod adresovým polem. Začínají se psát pod 

prvním písmenem předtisku a nesmí přesáhnout pod další předtisk. Je-li údaj delší, je nutné 

jej napsat do dvou nebo tří řádků. 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE    NAŠE ZNAČKA           VYŘIZUJE/LINKA               TEPLICE 

IO/155/2012-11-11                       No 233/99               Ing. Novák/585 24 25 26        2012-11-13 

 

 Na dopisních papírech bez předtištěných odvolacích údajů se v prvním řádku pod 

záhlavím zpravidla uvádí pouze spisová značka (čj.), podle potřeby také další údaje, př. kdo 

dopis vyřizuje a spojení. 

 Datum. Den a měsíc se vyjadřují dvoumístně arabskými číslicemi, a to sestupně. Mezi 

jednotlivé údaje se klade spojovník (2012-11-13 nebo 13.11.2012). 

 V osobních dopisech, na peněžních dokladech, v právních písemnostech apod. se 

měsíc vypisuje slovy; celé datum se píše vzestupně (Teplice 13. listopadu 2012 nebo jen 13. 

listopadu 2012). 

 Věc 

 Uvádí se pod posledním odvolacím údajem po vynechání dvou řádků. Heslovitě 

vyjádříme obsah dopisu. Začínáme psát velkým písmenem a neukončujete tečkou. 

Zvýrazníme podtržením nebo tučným tiskem. V současné době se již ani nemusí uvádět údaj 

Věc. 
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 Příklad: 

Žádost o přijetí na pozici administrativní pracovnice 

Žádost o přijetí na pozici administrativní pracovnice 

Vlastní text 

 Obvykle obsahuje oslovení, úvod dopisu a text a zakončení dopisu. 

 Oslovení. Mezi údajem Věc a oslovením se vynechávají dva řádky. Oslovení začíná 

vždy od levé svislice a končí čárkou; vlastní text pak začíná malým písmenem. Mezi 

oslovením a textem se vynechává jeden řádek. Oslovujeme 5. pádem. (Vážené dámy/vážení 

pánové, Vážení, Vážený pane řediteli! Vážený pane Nováku / Vácho / Doležale / Krbče) 

 Úvod dopisu. Můžeme navázat na předcházející korespondenci (ale i telefonický nebo 

osobní kontakt): Odpovídám na...; Dovolte mi, abych se odvolal na...; Na základě naší 

domluvy ze dne... 

 Pokud jsme nebyli s adresátem v kontaktu, doporučuje se  představit se, prezentovat 

sebe  nebo svou firmu, instituci apod. S touto situací se můžeme setkat u nabídek: Jsme nová 

firma, která se zabývá... a uvádíme na trh svůj výrobek... Následuje stručná formulace 

důvodu, motivace dopisu: Dovolujeme si Vám nabídnout...; Obracíme se na Vás s 

nabídkou...; může jít i o méně určité formulace, např.  Hledáme partnery pro obchodní 

spolupráci; Máme zájem o navázání obchodních kontaktů...  

 Text dopisu. Pro obchodní a úřední dopisy se používá jednoduché řádkování. Pro 

písemnosti s většími nároky na přehlednost (zprávy, posudky aj.) lze zvolit řádkování 1 ½. 

 Podle obsahu se text člení do odstavců. Mezi odstavci se obvykle vynechává jeden 

řádek.  

 Údaje, které je třeba zdůraznit, lze napsat na zvláštní řádek a zvýraznit. Jestliže je v 

dopise několik zvýrazněných řádků, píší se od téže svislice. Pravý okraj se píše nezarovnaně 

nebo se automaticky zarovnává do bloku. 

Zakončení dopisu 

 Dopis zakončíme závěrečným pozdravem a podpisem. Pod úřední dopis se může 

umístit razítko. Součástí úředního dopisu bývají přílohy, popř. rozdělovník. 

 Závěrečný pozdrav. Považuje se za další odstavec, a proto začíná od stejné svislice 

jako předcházející odstavce. Od posledního řádku se odděluje jedním prázdným řádkem. 

Závěrečný pozdrav může být součástí poslední věty nebo souvětí. Jeho stylizace odpovídá 

formě i obsahu dopisu. 

Příklad závěrečných pozdravů:  

 Osobní dopisy: Se srdečným (přátelským, upřímným...) pozdravem... 

 Oficiální dopisy: S pozdravem... 

 Lze nahradit formulacemi: Na spolupráci se těší... Na shledanou se těší… 

 Podpis. Při použití blokové úpravy (odstavce začínají hned od levé svislice) se podpis 

doporučuje umístit rovněž od levé svislice, ale je možné ho umístit také vpravo.  

 Při umístění vlevo se jméno a funkce uvádí zarovnaně od levé svislice; při umístění 

vpravo se pod jméno a příjmení píše funkce na střed. 
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 Razítko. Hranaté razítko se umístí nad vlastnoruční podpis tak, aby jej nepřekrývalo. 

Kulatá razítka se otiskují doprostřed papíru (pod textový sloupec).  

 Přílohy. Upozornění na přílohy, které se k dopisu přikládají, se uvádí od levé svislice 

(pod posledním řádkem textu se vynechávají dva až čtyři řádky). Přílohy se mohou uvést 

počtem (jsou-li vyjmenovány v textu) nebo se mohou vyjmenovat (při malém počtu). Za 

nadpisem Přílohy není žádné členící  znaménko. 

Příloha 

 

2 přílohy 

 

Životopis 

Kopie maturitního vysvědčení 

 

Přílohy 

Životopis 

Kopie maturitního vysvědčení 

 

 Rozdělovník.  Upozornění, že kopie dopisu byla zaslána někomu jinému na vědomí, se 

poznamenává dole od levé svislice. Nadpis Na vědomí, Rozdělovník nebo Kopie lze 

zvýraznit. Nepíše se za nimi žádné členící znaménko. Mezi přílohami a nadpisem se 

vynechávají dva řádky. Výčet adresátů se píše pod nadpis. 

Na vědomí 

Městský úřad Ústí nad Labem 

Městský úřad Děčín 

 

Jak upravit obchodní dopis již víme, teď si ještě zmíníme některé 

Obecné zásady při tvorbě obchodních písemností 

 Každá odeslaná písemnost je zároveň určitou prezentací – firmy, uchazeče o 

zaměstnání. Dopisy píšeme na nepoužitý čistý papír, nepokrčený, ani jiným způsobem 

neznehodnocený. Každý, kdo sestaví a napíše konkrétní písemnost, je za ni zároveň 

odpovědný, jak po stránce stylistické, tak obsahové.  

 V jedné písemnosti řešíme pouze jednu záležitost. Pokud bychom se věnovali více 

problémům v jedné písemnosti, může dojít ke zmatení a různým nepřesnostem na straně 

příjemce. Jednotlivé úkoly řešené v jedné písemnosti dostane k vyřízení více pracovníků, bylo 

by nutno pořídit kopie, čímž dochází k nežádoucímu rozšíření a předání informací.  

 Z psychologického hlediska si musíme uvědomit, že písemnost zapůsobí na adresáta 

tak, jak je sestavená, při čtení nebude mít jiné informace, než jaké mu podává písemnost. 

Písemnost musí být tedy sepsána zdvořile. Ani nepříjemnost, která nám byla způsobena, nás 

nesmí strhnout k hrubé, nespisovné formulaci. Nezanedbatelnou okolností je naše snaha 

ovlivnit příjemce v náš prospěch, tedy příjemně naladit naším dopisem. Své myšlenky a 
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stanoviska udáváme jasně a srozumitelně, vyhýbáme se nejasným formulacím, která by mohla 

být vykládána nejednoznačně.  

 Sestavenou a odeslanou písemnost již nemůžeme vzít zpátky, proto raději dvakrát 

zvažujeme, než ji sepíšeme.  

 Sloh obchodní písemnosti ukazuje na stylistickou vyspělost pisatele. Snažíme se 

výstižně a přitom stručně vyjadřovat myšlenky. Dlouhý a rozvláčný dopis příjemce nedočte 

pozorně, neboť časový limit je podstatný pro každého dobrého podnikatele. Aby naše 

písemnost byla správná, musíme mít na zřeteli:  

 stručnost – několikastránkové dopisy jsou postrachem u příjemců, mnohdy se vytratí 

hlavní myšlenka. Dopis musí nezasvěceného člověka informovat bez nejasností.  

 přirozenost – sloh dopisu odpovídá době, ve které žijeme. Jakékoliv nepřirozené 

formulace v písemném projevu působí rušivě.  

 pravdivost – uváděné argumenty musí mít reálný podklad, pokud informujeme 

nepravdivě, ztratíme důvěru u našich obchodních partnerů.  

 přehlednost – jednotlivé myšlenky řadíme do odstavců, které od sebe oddělujeme tak, 

abychom začali úvodem, popsali situaci a ukončili závěrem. Písemnost musí být touto 

přehlednou osnovou srozumitelná.  

Než napíšeme písemnost a odešleme ji, postupujeme podle těchto zásad:  

1) seznámíme se s informacemi, týkajícími se odesílané písemnosti (došlá korespondence, 

záznamy z jednání, literatura, připomínky a poznatky jiných pracovníků)  

2) promyslíme obsah písemnosti a seřadíme ji do logických celků  

3) rozhodneme o použitém formátu pro písemnost, množství vyhotovených kopií, kdo má 

pravomoc tuto písemnost podepsat za firmu  

4) na vyhotovenou obchodní písemnost, po závěrečné frázi, musí být otisknuto oficiální 

razítko.  

 Promyšlenou písemnost sepíšeme a pozorně ji pročteme, opravíme případné 

nepřesnosti, chyby. Pokud píšeme písemnost závažného druhu, je vhodné ji nechat 

"odpočinout" do dalšího dne a znovu projít.  

 Důležité písemnosti zasíláme zásadně doporučeně, máme tedy doklad, že dopis byl 

odeslán a kdy byl odeslán. Písemnost lze zaslat přímo do vlastních rukou (soudy, úřady). 

Ostatní písemnosti zasíláme obyčejnou poštou. Od odeslané písemnosti máme vždy 

uschovanou kopii pro vlastní potřebu.  

 Není vhodné v adrese uvádět pouze název firmy a sídlo, neboť se může stát, že 

písemnost projde přes více pracovníků, než ji obdrží konkrétní příjemce, a tím dochází 

k úniku informací i celkovému zpoždění přijetí písemnosti. Uvádíme vždy jméno a funkci 

příjemce, neboť většinou již víme, s kým jednáme.  

 V korespondenci bychom se měli vždy snažit o spisovné vyjadřování. Čtenář právem 

ztotožní míru spisovnosti písemného sdělení s mírou pisatelovy zdvořilosti. Ani kultivovaný a 

spisovný projev nevylučuje srdečnost, osobitost a snahu o přátelský či důvěrný tón. 

 Právě jsme se seznámili s obecnými pravidly, jak psát obchodní dopis. Nyní přejdeme 

od „teorie k praxi“ a ukážeme si, jak vytvořit dokumenty související s hledáním a ucházením 

se o pracovní místo, a to jak napsat životopis a průvodní dopis. 
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Sestavení  osobní  dokumentace  při  hledání zaměstnání 

Životopis 

Význam životopisu 

 Smyslem životopisu je představit se v co nejlepším světle. Najít práci je v dnešní době 

velmi náročné. Dobře napsaný životopis Vám to může usnadnit. 

 Je třeba si uvědomit, že tento dokument je Vaší vizitkou, která Vás prezentuje, 

pomáhá prodat Vaše schopnosti, dovednosti, kvalifikaci a pracovní zkušenosti. 

 Životopis je na začátku obvykle tím jediným, z čeho se může budoucí zaměstnavatel o 

Vás něco dozvědět. Výhodou životopisu je, že záleží jen na Vás, jaké informace budoucímu 

zaměstnavateli touto formou sdělíte, můžete vynechat informace, které hovoří ve Váš 

neprospěch. 

Forma životopisu 

 Je důležité mít stále na paměti skutečnost, že Váš životopis by měl zaměstnavatele 

upoutat a zaujmout. Musí tedy působit dobrým vizuálním dojmem. Při psaní životopisu by se 

měly dodržovat následující doporučení: 

1) použijte papír bílý nebo nažloutlý formátu A4 (pokud použijete ozdobný papír, připojte 

také Váš životopis na bílém papíře – v případě potřeby kopírování životopisu není 

ozdobný papír nejvhodnější) 

2) pro psaní životopisu si zvolte jeden typ písma, podle potřeby měňte pouze jeho velikost, 

popřípadě použijte kurzívu či tučné písmo 

3) nešetřete místem a rozvrhněte stránku tak, aby byl text přehledný 

4) používejte spisovnou češtinu a terminologii vhodnou pro daný obor 

5) vyhýbejte se dlouhým souvětím, buďte struční 

Při psaní životopisu je důležité dodržet následující zásadu: 

 Nikdy o sobě poskytujte žádné negativní informace. Neuvádějte nic, co by Vás mohlo 

poškodit. Buďte pozitivní. Stále pamatujte na to, že životopisem chcete upoutat pozornost, 

prodat sami sebe. 

Obsah životopisu 

1) Nejdříve uvedeme základní údaje, to znamená: jméno, adresu, telefonní číslo, 

popř.emailovou adresu. Za těmito informacemi by mělo následovat datum narození, 

popřípadě Váš stav, zdravotní stav.  

 Bohužel mnoho zaměstnavatelů Vás bude posuzovat mimo jiné i podle věku. Je-li 

Vám například víc než 50 let, mohlo by být chybou uvádět věk již na začátku Vašeho 

životopisu. Lidem starším 50 let se proto doporučuje uvádět věk až na konci životopisu. 

 Stejným způsobem posuďte také, zda uvádět či nikoliv Váš zdravotní stav. Máte-li 

nějaké zdravotní postižení, které ale nebrání výkonu práce, o níž se ucházíte, formulujte toto 

do životopisu například „zdravotní stav mi dovoluje řádný výkon práce“. 

2) Dále uveďte do životopisu své vzdělání. Začněte nejvyšším ukončeným vzděláním. Uveďte 

typ školy, obor, který jste vystudovali, typ závěrečných zkoušek a samozřejmě nezapomeňte 

uvést časový rozsah studia. 
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 Do této části můžete uvést i důležité kurzy, stáže, rozsáhlejší semináře, které jste 

absolvovali. Dovednosti a znalosti, které jste v nich získali, mohou zvýšit Vaší šanci na přijetí 

do zaměstnání. 

3) Dalším bodem životopisu, velmi důležitým je přehled minulých zaměstnání. Při psaní 

Vašich dosavadních zaměstnání vždy začněte tím, co jste dělali naposledy a postupujte 

pozpátku. Zaměstnavatele zajímá to, co jste dělali nedávno a ne kdysi. Jak daleko do 

minulosti půjdete, záleží jen na Vás. Je třeba si však uvědomit, že na zaměstnavatele nepůsobí 

dobře zjištění, že jste vystřídali příliš mnoho zaměstnání a zaměstnavatelů. 

 Kromě uvedení názvu zaměstnavatele a pozice, kterou jste zastávali, uveďte také 

hlavní body své pracovní náplně. 

4) Dále sdělte zaměstnavateli své další schopnosti a dovednosti. Sem uveďte své jazykové 

znalosti a úroveň těchto znalostí, zda umíte pracovat na PC, konkrétně jaké programy 

ovládáte, zda jste vlastníkem řidičského oprávnění. 

 Při uvádění jazykových znalostí se vyhýbejte použití slov “aktivně” a “pasivně”, raději 

je nahraďte “začátečník”, “pokročilý”, “rodilý mluvčí” nebo “základní”, “dobrá”, “vynikající” 

znalost. 

 Do této části také uveďte své schopnosti a dovednosti, kterými si můžete u 

zaměstnavatele zvýšit možnost úspěchu, jako například: zda máte dobré komunikační 

schopnosti, jste flexibilní, ochotni se dále vzdělávat, umíte jednat s druhými lidmi… 

5) Na závěr životopisu uveďte tzv.reference, tzn. jména a způsob kontaktu na osoby, které 

Vás mohou doporučit. Důležité však je, aby jste reference uváděli pouze tehdy, pokud jste si 

jisti, Vás daná osoba bude hodnotit kladně. 

Přílohy životopisu 

1) fotografie – měla by být novějšího data, většinou se vkládá přímo do životopisu, a to do 

levého či pravého horního rohu 

2) doklady o dosaženém vzdělání – toto přiložte, pouze je-li doklad požadován. Nikdy 

neposílejte originály, pouze kopie, popř.úředně ověřené kopie dokladů 

3) ukázky Vaší práce – jsou-li vyžadovány 

4) ukázka rukopisu – je-li vyžadována 

Základní pravidla životopisu 

 Vytvořte si samostatný životopis pro každý typ zaměstnání nebo pozici (například 

když se hlásíte na dvě pozice „Administrativní pracovnice“ a „Asistentka auditora“). 

 Projděte si webové stránky svého potenciálního zaměstnavatele a seznamte se s 

činností firmy. Uzpůsobte svůj životopis tak, aby byl přesně vytvořený pro danou pozici. 

 Životopis by měl mít jasnou strukturu, přehlednou úpravu a délku přiměřenou 

zkušenostem. 

 Klíčové body a fakta zvýrazněte. Neuvádějte informace, které nejsou pro danou pozici 

relevantní, případně jim věnujte pouze velice málo místa. 

 Zkontrolujte několikrát, zda text neobsahuje pravopisné chyby. 

 Neuvádějte do životopisu ani do průvodního dopisu očekávanou výši platu, pokud k 

tomu nejste přímo vyzváni. 
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 Vždy uvádějte pouze pravdu. Zbytečně si nevymýšlejte, ale nebojte se nabídnout, co 

umíte. Nehledejte správnou odpověď na klasické otázky “proč chci pracovat u této firmy” 

nebo “proč mě zajímá tato pozice”, protože ta neexistuje. 

 Pište stručně a výstižně. 

 Životopis má pouze zařídit pohovor a ne rovnou sehnat zaměstnání. Nesnažte se do něj 

proto nacpat úplně všechno. 

Nejčastější chyby při psaní životopisu 

 Nepište do životopisu nic, co by mohlo vzbudit pochybnosti, nebo co by mohlo vést k 

Vašemu vyřazení (například důvod, proč odcházíte od současného zaměstnavatele). Takovéto 

informace můžete poskytnout během pohovoru. Ze životopisu je vynechte.  

 Nepoužívejte zkratky. Profesionálním nebo technickým žargonem pište jen tehdy, 

pokud jde o jazyk relevantní k pozici, o kterou se ucházíte.  

 Neuvádějte informace, které nemají přímý vztah k Vašemu profesnímu cíli a které ho 

přímo nepodporují (například osobní informace).  

 Nepřikládejte fotografie, které nejsou určeny na doklady (vyhněte se momentkám)  

 Nenechávejte mezi zaměstnáními časové mezery. Časové údaje raději uveďte v rocích 

než v měsících a rocích.  

 Neuvádějte nebezpečné zájmy (takové zájmy, které by mohly vést k pracovní 

neschopnosti, jako například bungee jumping, parašutismus).  

 Nenadhodnocujte své schopnosti a znalosti. Pokud se ucházíte o místo v zahraniční 

firmě, kde požadují životopis v cizím jazyce, nesvěřte tuto úlohu překladateli. Je totiž 

pravděpodobné, že i přijímací pohovor může být vedený v tomto jazyce. Jestli ho neovládáte, 

dostanete se do trapné situace 

Příklad strukturovaného životopisu: 

Foto 

      

ŽIVOTOPIS 

 

OSOBNÍ ÚDAJE: 

Jméno a příjmení: Jana Nováková 

Bydliště: Masarykova 4, 400 01 Ústí nad Labem 

Telefon: 777 123 123 

E-mail: jananovakova@seznam.cz 

Datum a místo narození: 3.11.1977, Ústí nad Labem 

Rodinný stav: vdaná 

Zdravotní stav: dobrý 

 

mailto:jananovakova@seznam.cz
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VZDĚLÁNÍ:  

1992 – 1997 Obchodní akademie Ústí nad Labem – obor Obchodní akademie – 

pětileté studium, ukončené maturitní zkouškou 

 

1983 – 1992 Základní škola Ústí nad Labem – povinná osmiletá školní 

docházka 

Další kurzy: 

r.2003 Kurz „Základy obsluhy osobního počítače“ – pořádaný agenturou 

Janis, spol. s r.o. Ústí nad Labem 

 

ZAMĚSTNÁNÍ: 

2003 - 2012 Starmon a.s. Ústí nad Labem – Administrativní pracovnice  

Pracovní náplň:  Vyřizování korespondence, vedení jednoduchého 

účetnictví, vystavování faktur. 

 

1997 - 2003 Základní škola Chabařovice – Sekretářka 

Pracovní náplň: Administrativní práce týkající se chodu školy, 

vedení kartotéky žáků, vyřizování korespondence. 

 

DALŠÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI 

 Znalost práce na PC – Word, Excel, Internet 

 Řidičský průkaz sk.B 

 Anglický jazyk 

 Samostatnost, spolehlivost, komunikativnost, flexibilita, ochota 

učit se nové věci 

 

V Ústí nad Labem dne 25.11.2012 

 

                                                                                                     Jana Nováková 

 Jana Nováková 

 

Průvodní dopis 

 Pokud jste zvolili písemnou formu kontaktování zaměstnavatele, tedy např. 

odpovídáte na inzerát, měli byste k životopisu připojit dopis, ve kterém budoucímu 

zaměstnavateli vysvětlíte, proč mu vlastně životopis zasíláte. 

 Účelem průvodního dopisu je co nejvíce zaujmout zaměstnavatele. Měl by splňovat 

stejná kritéria jako životopis, to znamená být na čistém kvalitním papíře, dobře čitelný 

s uvedením základních informací. 
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 Průvodní dopis by měl být stručný, zdvořilý a profesionální. Spolu s průvodním 

dopisem posíláte zaměstnavateli také životopis, neměli byste tedy v dopisu zbytečně opakovat 

totožné informace, které uvádíte v životopisu. 

Průvodní dopis obvykle zahrnuje následující informace: 

1) Vaše jméno, adresu a kontakt (telef.číslo, e-mailová adresa) 

2) Datum 

3) Jméno, adresu a název zaměstnavatele, kam svůj životopis zasíláte 

4) Oslovení – pokud nevíte přesně, komu dopis adresovat, je vhodné oslovení „Vážený 

pane“, „Vážená paní“. Pokud znáte konkrétní jméno, připojte ho. 

Průvodní dopis je obvykle tvořen třemi odstavci: 

1) První odstavec by měl informovat o tom, za jakým účelem píšete (reakce na inzerát, 

doporučení jiné osoby) a o jakou pozici se ucházíte. 

2) Druhý by měl obsahovat informaci o tom, proč chcete pracovat pro tuto společnost a co 

můžete zaměstnavateli nabídnout z hlediska vzdělání, praxe a kvalifikace. Tato informace 

by měla být stručná, ale výstižná. Dále krátce uveďte Vaše nejsilnější stránky.  

3) Poslední odstavec by měl obsahovat žádost o případnou schůzku. Dopis by měl být 

ukončen zdvořile s poděkováním. Je vhodné ukončit dopis frází „S pozdravem“ či „těším 

se na osobní setkání“.  

 Nakonec se podepište. 

 Průvodní dopis by měl být osobní a vždy originální. Pokud jste spokojeni s formulací 

jednoho typu dopisu, nemusíte ho celý měnit pro každého zaměstnavatele. Stačí připsat 

několik osobně zaměřených formulací. 

Několik námětů, jak průvodní dopis uvést a ukončit 

Následující fráze jsou vhodné na úvod motivačního dopisu: 

1) Reaguji na Vaši nabídku práce ... na serveru … Ráda bych se o tuto pozici ucházela. 

2) Zaujal mě inzerát, ve kterém hledáte .... Podle zveřejněných požadavků se považuji za 

vhodného kandidáta na nabízenou pozici. 

3) Měl bych zájem o brigádu, kterou inzerujete na ... 

Fráze, které můžeme použít na závěr motivačního dopisu: 

1) Pokud Vás informace o mně zaujmou, budu se těšit na případné setkání. 

2) Ráda se dostavím na osobní pohovor. 

3) Pokud Vás moje žádost zaujme, rád si s Vámi o svých předpokladech pro tuto práci 

promluvím osobně. 

4) Rád zodpovím Vaše dotazy na případné osobní schůzce. 

Nejčastější chyby při psaní motivačních dopisů 

Motivační dopis úplně chybí 

 Pokud posíláte životopis emailem, vždy připište do textu emailu alespoň několik vět 

nahrazujících motivační dopis, které personalistovi ukáží, proč jste zrovna vy nejlepší člověk 

na vybranou pozici. Zaslání životopisu bez jediné věty v emailu působí velice neslušně a 

ukazuje, že vám požadovaná práce nestojí ani za zamyšlení nad pár větami.  

Motivační dopis neupozorňuje na přednosti 

 V motivačním dopisu byste měli zdůraznit své schopnosti a dovednosti. Jestliže se v 

inzerátu vyžaduje znalost angličtiny, popište, jak dlouho a kde jste se anglicky učili a při 
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jakých příležitostech jste už jazyk využívali. Pokud máte v daném oboru praxi, zmiňte ji a 

vysvětlete, co bylo hlavní náplní vaší práce a jak by se vaše zkušenosti daly využít v nové 

práci. Neupozorňujte na svoje nedostatky a neptejte se na platové podmínky. Výška platu je 

samozřejmě velice důležitá pro obě strany, nabízené peníze se ale odvíjí od schopností 

vybraného člověka. Plat se proto řeší až na pohovoru.  

Zapomenutý životopis 

 I když se v inzerátu na vybrané místo výslovně nepíše, že se požaduje životopis, raději 

ho k emailu přiložte. Pokud se životopis vyžaduje, zkontrolujte si před odesláním emailu, že 

jste ho opravdu přidali jako přílohu. Působí velice trapně, když se v motivačním dopise 

odkazujete na svůj životopis, který v emailu chybí. Stejně tak si ověřte, že posíláte všechny 

dokumenty, které inzerát vyžadoval (např.reference). 

Pozor na chyby 

 Snažte se nedělat v motivačním dopisu a životopisu chyby. Než odešlete email, 

pořádně si text zkontrolujte, zda v něm nejsou překlepy. Přestože to zní banálně, i na 

podobných maličkostech záleží, jestli budete pozvaní na pohovor. 

Nelžete  

 Je sice hezké, že o místo stojíte tak moc, že napíšete, že umíte něco, co ve skutečnosti 

neovládáte, na pohovoru se však může ukázat pravda a informace vám tak nakonec víc přitíží 

než pomůže. Přitom například na začátku nebyla až tak důležitá a nic by se nestalo, kdybyste 

zrovna to neovládali dokonale.  

Pište motivační dopis na míru 

 I když to zabere daleko víc času, dejte si tu práci a pište motivační dopis pro každou 

pozici zvlášť. Můžete mít nějakou šablonu, ale vždy ji pozměňte podle toho, co na dané 

pozici požadují. 

Příklad průvodního dopisu 

Zakázkové krejčovství Novotná a spol. 

K rukám paní Novotné 

P. O. Box 978 

342 01  Sušice 

                                                                                                         

        Domažlice 18.listopadu 2012 

 

Vážená paní Novotná, 

 

z důvodu změny bydliště hledám v Sušici nové zaměstnání. Se zájmem jsem si proto přečetla 

Váš inzerát uveřejněný v Sušických listech dne 10.11.2012, nabízející pozici sekretářky ve 

Vaší firmě. 

 

Jelikož mám s Vámi nabízenou pozicí desetileté zkušenosti, domnívám se, že jsem pro Vás 

vhodným uchazečem. Samostatně si dovedu poradit se všemi úkoly, jež náleží do povinností 



 

49 

sekretářky. Dobře ovládám též práci na PC. Aktivně hovořím německým jazykem a částečně 

anglickým jazykem. 

Jak dokládám přiloženými materiály, čtyři roky jsem pracovala ve středně velké soukromé 

firmě, takže danou pracovní náplň dobře znám. Proto by mě velice potěšilo, kdybych mohla 

pracovat ve Vašem podniku. 

Uvítám Vaše pozvání k přijímacímu pohovoru, při kterém bych se Vám představila osobně. 

 

S přátelským pozdravem 

 

Jitka Fousková 

Jitka Fousková 

Boreckého 35 

344 01 Sušice 

Tel. 777 123 123 

E-mail: jitkafouskova@seznam.cz 

 

Přílohy: životopis 

   kopie vysvědčení 

 

Odpověď na inzerát 

 Odpovědět na inzerát není jednoduché, jednoduché není ani rozlišit nabídky seriózní 

od problematických nebo vyloženě podezřelých. Co je tedy při výběru inzerátu důležité? 

1) vybírejte jen ty, které jsou jasné a čitelné (inzerát Vás zaujme na první pohled svou 

originalitou a zpracováním) 

2) z požadavků, které se inzerují je nutné splnit více než 75 % požadavků 

(např.vzdělání, jazyky, praxe apod.) 

3) důsledně zvažujte, kdo je inzerentem a jak ho znáte (u velkých společností počítejte s 

jedno až tříkolovým systémem výběru, který někdy trvá měsíc a déle, u menších 

společností zvažujte postavení na trhu a perspektivu, to samé platí o personálních 

společnostech) 

Odpověď na inzerát by měla obsahovat následující informace: 

1) adresu firmy 

2) datum 

3) název inzerované profese, popřípadě číslo inzerátu (kód) 

4) oslovte osobu uvedenou v inzerátu 

5) odkaz na to, kde jste inzerát četli 

6) reakce na text inzerátu 

7) ilustrujte své výsledky, dobrou vůli a sympatie k nové práci 

8) žádost o osobní pohovor 

9) vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail 
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 Pokud odpovídáte na inzerát, je třeba mít stále na paměti, že Váš životopis 

s průvodním dopisem musí zaujmout potencionálního zaměstnavatele hned při prvním 

rychlém čtení. 

Co tedy proto můžete udělat:  

1) dodržet instrukce v inzerátu 

2) dobře se celkově prezentovat 

3) být struční a srozumitelní 

4) mít dobrý úsudek 

 

Příklad odpovědi na inzerát: 

Jana Konečná 

Horova 64 

796 01 Prostějov 

Tel.: xxx xxx xxx 

E-mail: janakonecna@seznam.cz 

 

LOGOS Olomouc 

Personální oddělení 

Dolní č.325 

700 02  Olomouc 

                                                                                                                     

        Prostějov 3.prosince 2012 

 

Žádost o  přijetí na pozici administrativní pracovnice 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

 

zaujal mě Váš inzerát uveřejněný dne 2.12.2012 v inzertní příloze MF Dnes. Zasílám Vám 

svou žádost o přijetí do zaměstnání a hlásím se do výběrového řízení. 

 

Domnívám se, že splňuji všechny v inzerátu uvedené požadavky, tj.znalost práce s PC i 

problematiky podvojného účetnictví. Navíc mám řidičský průkaz a aktivně ovládám 

angličtinu. 

 

Podrobné údaje o mé kvalifikaci a pracovních zkušenostech  uvádím v přiloženém životopisu, 

osvědčení o ukončeném vzdělání a absolvovaných kurzech Vám ráda předložím u výběrového 

řízení. 

 

mailto:janakonecna@seznam.cz
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Těším se na Vaše pozvání k pohovoru, při kterém se Vám představím osobně. 

S pozdravem       

Jana Konečná 

 

Příloha: životopis 

Nejčastější chyby v písemné korespondenci 

 Na závěr bychom si měli připomenout nejčastější chybu, která se v písemné 

korespondenci vyskytuje. Při psaní dopisu se stále ještě dodržuje staré pravidlo o psaní 

velkých písmen v zájmenech TY a VY, včetně všech jejich gramatických tvarů (Tebe, Ti, 

Tobě, Tebou, Vás, Vám, Vámi, Tvůj, Váš...). Co toto pravidlo říká? 

 Pravidla českého pravopisu uvádějí, že velké písmeno píšeme v dopisech vždy k 

vyjádření úcty, bez ohledu na to, zda se obracíme na jednu či více osob a zda jim tykáme nebo 

vykáme. Poznámka v této části pravidel však dodává, že můžeme napsat malé písmeno, 

pokud chceme vyjádřit důvěrný vztah s oslovovanou osobou. V soukromé korespondenci si 

tedy můžeme vybrat. 

 Velké písmeno dále píšeme ve všech ostatních textech, kterými se na někoho veřejně 

obracíme (př. otevřený dopis, leták, nabídka služeb apod.), i když nejde přímo o dopis. I 

v tomto případě platí stejná pravidla jako pro dopis (formálně píšeme písmeno velké, 

neformálně můžeme psát i malé). 

Příklady: 

 Vážený pane profesore, posílám Vám pozdrav... (formální, vykání jedné osobě) 

 Milý dědečku, posílám Ti pozdrav... (formálnější, tykání jedné osobě) 

 popř.: Milý dědečku, posílám ti pozdrav... (neformální, tykání jedné osobě) 

 Vážené paní profesorky, vážení páni profesoři, rád bych se na Vás obrátil... (formální, vykání 

větší skupině lidí) 
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Občanský zákoník 

Legislativa: 

40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Nový občanský zákoník 89/2012 Sb., účinnost od 1.1.2014 

Zastoupení 

Dle občanského zákoníku rozlišujeme dva typy zastoupení: 

1) zákonné zastoupení 

2) zastoupení na základě dohody o plné moci 

 

Zákonné zastoupení 

Zákonné zastoupení přímo vychází z příslušných zákonů např.: 

- zákonným zástupcem nezletilého dítěte je dle zákona o rodině rodič, pokud nebyl omezen 

na rodičovských právech 

- zákonným zástupcem fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti 

k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu 

omezena, je soudem ustanovený opatrovník 

 

Zastoupení na základě dohody o plné moci 

 Dohoda o plné moci je formální dokument, kterým zmocnitel zmocňuje zmocněnce k 

vykonání v plné moci uvedeného právního úkonu.  

 V některých případech je potřeba notářsky ověřit podpis zmocnitele na plné moci.  

 

Náležitosti plné moci: 

1) základní identifikační údaje zmocnitele, tedy toho, kdo plnou moc uděluje 

2) údaje zmocněnce, který plnou moc přijímá, zejména údaje zmocněnce by měli přesně 

odpovídat údajům uvedeným v jeho občanském průkaze, který je mnohdy předkládán 

společně s plnou mocí, aby bylo zřejmé, že skutečně za zmocnitele jedná osoba v plné 

moci uvedená 

3) právní úkon, pro který se uzavírá dohoda o plné moci 

4) je možno uvést i dobu, po kterou se dohoda o plné moci sjednává 

5) datum a podpis zmocnitele 

 

Spotřebitelské smlouvy 

Základními spotřebitelskými smlouvami jsou: 

Kupní smlouva 

Smlouva o dílo 

Kupní smlouva 

 Rozlišujeme kupní smlouvy občanskoprávní a obchodněprávní, smlouva musí být 

vždy písemná, když jde o koupi nemovitosti (pozemku, bytu, domu ad.). 

 Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu 

odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu 

dohodnutou cenu. 
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Náležitosti kupní smlouvy 

1) smluvní strany a jejich identifikační údaje (jméno, příjmení, trvalé bydliště, ad.) 

2) předmět smlouvy – určení zboží, množství, balení, označení 

3) cena za jednotku a celková částka v dohodnuté měně 

4) dodací lhůta, případně datum dodání zboží 

5) dodací podmínky 

6) platební podmínky (doba a způsob zaplacení kupní ceny) 

7) další ustanovení podle dohody stran (slevy, pojištění, způsob dopravy, sankce, záruka) 

8) všeobecné prodejní (nákupní) podmínky jsou uváděny na rubu kupní smlouvy 

Smlouva o dílo 

 Smlouvou o dílo zavazuje se objednateli ten, komu bylo dílo zadáno (zhotovitel díla), 

že je za sjednanou cenu provede na své nebezpečí. 

 Zhotovitel nevystupuje v roli tradičního zaměstnance, je spíše považován za osobu 

samostatně činnou. 

 Smlouva o dílo nemusí být vždy uzavřená písemně, ale nedojde-li ke zhotovení díla na 

počkání, zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky. 

Potvrzení musí obsahovat označení předmětu díla, a dále jeho rozsah, jakost, cenu za 

provedení díla a dobu jeho zhotovení. Bez tohoto potvrzení se lze těžko v případě nedodržení 

ústně uzavřených podmínek domáhat svých práv. Z tohoto důvodu se doporučuje uzavřít 

smlouvu o dílo písemně. 

Náležitosti smlouvy o dílo: 

1) smluvní strany a jejich identifikační údaje (název firmy, sídlo, IČ atd.) 

2) předmět smlouvy – určení zboží, množství, balení, označení, přesná specifikace 

3) určení ceny za zhotovení díla či určení způsobu výpočtu ceny 

4) určení věcí, které má opatřit objednatel 

5) termín a místo dodání 

6) pokuty a sankce 

7) vady díla, záruka na dílo 

 Záruční doba u smlouvy o dílo je zákonem stanovená na 6 měsíců. U zhotovení stavby 

je záruční doba 3 roky. Prováděcí předpis může stanovit, že u některých částí staveb může být 

záruční doba kratší, nejméně však 18 měsíců. Zhotovitel je povinen vydat objednateli záruční 

list s vyznačením záruční doby. (Zákonná záruční doba 24 měsíců platí pouze u prodeje 

spotřebního zboží.) 

Darovací smlouva 

 Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému        

a ten dar nebo slib přijímá. 

 Darovací smlouva musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost a u movité věci, 

nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování. 

 Neplatná je darovací smlouva, podle níž má být plněno až po dárcově smrti. 

 Pozor na povinnost odvádět darovací daň, nestátní neziskové organizace (dále jen 

NNO) jsou za určitých podmínek od darovací daně osvobozeny. 

 Pokud darujete NNO finanční dar, můžete si na základě platného dokladu za určitých 

podmínek odečíst část daru ze základu daně. 
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Náležitosti darovací smlouvy: 

1) specifikování dárce a obdarovaného (jména, rodná čísla, trvalé bydliště) 

2) musí být naprosto přesně definován předmět darování 

3) z darovací smlouvy musí být zřejmá vůle dárce věc darovat a vůle obdarovaného tento 

dar přijmout 

4) datum podpisu darovací smlouvy 

5) podpisy obou stran (smlouva je dvoustranným aktem) 

6) u nemovitostí jeden výtisk darovací smlouvy musí mít úředně ověřené podpisy 

Nájemní smlouva 

 Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve 

sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. 

 Pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém 

smluvenému užívání, nebo nebyl-li způsob užívání smluven, užívání obvyklému, a v tomto 

stavu ji svým nákladem udržovat. 

Nájemce je oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu, nestanoví-li smlouva jinak. 

 

Termíny: 

Pronájem x nájem x podnájem 

 

Pronájem 

Z právního hlediska termín „pronájem“ nemá žádnou váhu, avšak v běžné mluvě se běžně 

používá a jeho význam lze volně vyjádřit jako vztah mezi vlastníkem bytu a zájemcem o 

bydlení. 

 

Nájem 

Nájem chápeme jako závazkový vztah. To znamená, že právně zavazuje pouze osoby 

bezprostředně dotčené (subjekty oprávněné a povinné jsou jasně definovány smlouvou). 

 

Podnájem 

Podnájem je podřízený nájmu neboli podnájem např. bytu může vzniknout pouze tehdy, 

pokud existuje nájemní vztah.  

 

Náležitosti nájemní smlouvy: 

1) identifikace smluvních stran 

2) předmět nájmu 

3) datum podpisu darovací smlouvy 

4) podpisy obou stran  

Dědictví 

 Dědictví (dříve nazývané také pozůstalost) je souhrn práv a závazků, které smrtí 

fyzické osoby přechází na její dědice, nebo jeho část, která připadla jednomu z dědiců. Podle 

současné české právní úpravy se dědictví nabývá smrtí zůstavitele. 

 Dědí se ze zákona, ze závěti, nebo z obou těchto důvodů.  

 Dědictví, jehož nenabude žádný dědic, připadne státu. 
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Odmítnutí dědictví 

 Dědic může dědictví odmítnout. Odmítnutí se musí stát ústním prohlášením u soudu 

nebo písemným prohlášením jemu zaslaným. Zástupce dědice může za něj dědictví odmítnout 

jen podle plné moci, která ho k tomu výslovně opravňuje. Prohlášení o odmítnutí dědictví 

nelze odvolat. Totéž platí, prohlásí-li dědic, že dědictví neodmítá. 

 

Vydědění 

Zůstavitel může vydědit potomka, jestliže: 

a) v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo 

v jiných závažných případech, 

b) o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl, 

c) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho 

roku 

d) trvale vede nezřízený život. 
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Zákoník práce 

 Zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli, zároveň upravuje pracovně právní vztahy kolektivní povahy. 

 

Legislativa: 

 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

 Vyhláška 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, 

a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na 

povolání. 

 Nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě 

 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 

mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 

ztíženém pracovním prostředí 

Před vznikem pracovního poměru 

 Výběr zaměstnanců ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných 

požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele, pokud to zákon 

neukládá jinak (učitelé apod.) 

 Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního 

poměru jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.  

 

Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit uchazeče: 

 s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování na 

pracovní místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž 

má práci konat, 

 a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, 

která má být předmětem pracovního poměru. 

Vznik pracovního poměru 

 Pracovní vztah vzniká uzavřením PÍSEMNÉ pracovní smlouvy (jinak je neplatná). 

Vždy MUSÍ obsahovat: 

1) druh práce 

2) místo nebo místa výkonu práce  

3) den nástupu do práce  

Dále zpravidla obsahuje: 

1) dobu trvání pracovního poměru – pokud není ve smlouvě uvedena, má se za to, že je 

pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou. Doba trvání pracovního poměru na dobu 

určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku 

prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. 

2) zkušební dobu – musí být sjednána písemně, jinak je neplatná a nejpozději v den nástupu 

do práce, nesmí být delší než 3 měsíce. Zkušební doba musí být sjednána písemně. 

 

Konkurenční doložka 

 Konkurenční doložkou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení 

zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla 

shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. 
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 Součástí konkurenční doložky je závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne 

přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního 

výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. 

Ukončení pracovního poměru 

Pracovní poměr může být ukončen: 

1) rozvázáním  

2) dohodou  

3) výpovědí  

4) okamžitým zrušením  

5) zrušením ve zkušební době  

6) skončení  

7) uplynutím sjednané doby  

8) u cizince – zrušením povolení k pobytu, vyhoštěním, uplynutím doby povolení k 

zaměstnání  

9) zánik - smrtí zaměstnance 

 

Výpověď 

 Výpověď z pracovního poměru musí být písemná. Zaměstnavatel může dát 

zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného zákonem. Zaměstnanec může dát 

zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Důvod výpovědi 

nesmí být dodatečně měněn. Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní 

strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. Zaměstnavatel 

nesmí dát zaměstnanci výpověď v tzv. ochranné době: 

1) dočasná pracovní neschopnost, 

2) výkon vojenského cvičení, 

3) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce 

4) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou 

dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou, 

5) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku 

vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční 

práci. 

Pracovní doba, přestávky, dovolená 

Pracovní doba: 

 Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně. Délka směny nesmí 

přesáhnout 12 hodin. 

Přestávka na oddych: 

 Přestávka na oddych musí být nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce v délce 30 

minut. Nezapočítává se do pracovní doby a nelze ji čerpat na začátku a konci pracovní doby. 

Dovolená: 

 Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli 

konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, 

popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého 

kalendářního roku. Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.  

 O čerpání rozhoduje a dobu čerpání určuje vždy výhradně zaměstnavatel. Poskytuje-li 

se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny 

vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. 
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Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci 

alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. 

Dohoda o provedení práce 

 Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 

hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná 

zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o 

provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato 

dohoda uzavírá. 

 V měsících, kdy bude činit započitatelný příjem alespoň 10.000,- Kč, bude podléhat 

platbě pojistného na zdravotní a sociální pojištění, zároveň tedy v takových měsících budou 

zaměstnanci účastni na nemocenském pojištění. 

Dohoda o pracovní činnosti 

 Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu 

překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. V dohodě o pracovní 

činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou 

se dohoda uzavírá. 

 

Odměňování v pracovně právních vztazích 

 Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody. 

Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované 

zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. 

 Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je 

veřejný sektor (např. státní zaměstnanci) 

 Odměna z dohody je peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě 

dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 

Minimální mzda činí nejméně 7955 Kč/měsíc nebo 48,10/hodinu. Průměrná mzda se 

stanovuje Nařízením vlády. 

 

Odpovědnost zaměstnance za škody 

 Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným 

porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance, s výjimkou případů uvedených v § 

252 a 255 zákona. 

 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

 Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným 

jednáním proti dobrým mravům. 

 Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci též za škodu, kterou mu způsobili porušením 

právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající 

jeho jménem. 

 Zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním prostředku, kterého 

použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu. Rovněž 

neodpovídá za škodu, která vznikne na nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance 

potřebných pro výkon práce, které použil bez jeho souhlasu. 
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Zákon o zaměstnanosti 

 Zákon o zaměstnanosti upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. 

Státní politika zaměstnanosti zahrnuje: 

1) Zabezpečování práva na zaměstnání 

2) Sledování a vyhodnocování situace na trhu práce 

3) Uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti 

4) Poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce 

5) Poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci 

 Účastníky pracovně právních vztahů jsou Česká republika resp. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí a Úřad práce, fyzické osoby mající způsobilost být zaměstnancem a 

zaměstnavatelé. 

Legislativa: 

435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znění 

Základní pojmy 

Zájemce o zaměstnání 

 je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání Úřadem práce, popř. o 

zabezpečení rekvalifikace.  

Uchazeč o zaměstnání 

 je fyzická osoba, která osobně požádá pobočku ÚP o zprostředkování vhodného 

zaměstnání. 

Uchazečem o zaměstnání se nemůžete stát v době, po kterou: 

1) je uznána dočasně neschopnou práce, 

2) vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo 

je ve vazbě 

3) pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, nebo 

4) je invalidní ve třetím stupni, s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni 

a 

5) je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek 

 Uchazeč o zaměstnání má možnost být v pracovněprávním vztahu, pokud jeho mzda 

či odměna nepřesáhne v 1 měsíci polovinu minimální mzdy. 

 

Individuální akční plán: 

 Je nástroj sloužící ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. 

Obsahem individuálního akčního plánu je zejména stanovení postupu a časového 

harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o 

zaměstnání na trhu práce. 

 

Zprostředkování zaměstnání 

 Zaměstnání zprostředkovávají pobočky Úřadu práce a agentury práce. 

Zprostředkování zaměstnání zahrnuje: 

1) Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází 

2) Vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly 

3) Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí 

 

Zprostředkování zaměstnání pobočkami ÚP 

 Fyzická osoba, která je v evidenci ÚP má dle zákona o zaměstnanosti právo na 

zprostředkování vhodného zaměstnání. 
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 Vhodným zaměstnáním je dle zákona zaměstnání zakládající povinnost odvádět 

pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Délka pracovní 

doby činí nejméně 80% stanovené týdenní pracovní doby. Je sjednáno na dobu neurčitou, 

nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce. A dále, které odpovídá zdravotní způsobilosti 

fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby 

zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání. 

 Pro uchazeče o zaměstnání, který je v evidenci ÚP déle než 1 rok je vhodným 

zaměstnáním, které splňuje výše uvedené podmínky, přičemž nemusí být sjednáno na dobu 

neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce, anebo délka jeho pracovní doby činí 

nejméně 50 % stanovené týdenní pracovní doby. 

 

Agenturní zaměstnávání (agentury práce) 

 Agentury práce mohou vykonávat svou činnost na základě platného povolení ke 

zprostředkování. 

 Principem agenturního zaměstnávání je dočasné umístění zaměstnanců agentury práce 

přímo v podniku, se kterou má uzavřenou dohodu.  

 Firma/podnik tedy nepřijímá zaměstnance do pracovního poměru, ale pouze si je 

"pronajímá" od agentury práce. 

Evidence uchazečů o zaměstnání 

Zařazení do evidence: 

 Fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem podání písemné 

žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li fyzická osoba o zprostředkování zaměstnání 

nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností, které jsou 

zákonem definovány, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po 

skončení zaměstnání nebo těchto činností. 

 Veškeré změny rozhodné pro evidenci je nutno nahlásit do 8 kalendářních dnů. 

  

Ukončení v evidenci: 

Ukončení v evidenci uchazečů o zaměstnání vznikne: 

1) nástupem do zaměstnání 

2) na vlastní žádost 

3) nástup výkonu trestu 

4) úmrtím uchazeče a jiné 

 

Vyřazení z evidence: 

Vyřazení z evidence nastane z důvodů: 

1) neplnění oznamovací povinnosti 

2) nastaly skutečnosti rozhodné pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání 

3) uchazeč o zaměstnání není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti 

s krajskou pobočkou Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání 

4) uchazeč o zaměstnání zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 

5) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci 

6) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání 

7) odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve 

stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové 

povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se 

nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností, anebo uchazeč o 

zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 

měsíců, odmítne nabídku krajské pobočky Úřadu práce na rekvalifikaci 
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8) neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci 

nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené 

9) odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně v případě, 

že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 2 měsíce 

10) odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu, nebo psychologickému vyšetření  

11) maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce 

 Po vyřazení z evidence uchazečů na základě výše uvedených důvodů může být fyzická 

osoba znovu zařazena mezi uchazeče o zaměstnání po uplynutí doby: 

3 měsíců, pokud byla vyřazena na základě výše uvedeného bodu a), b) a d) 

6 měsíců pokud byla vyřazena na základě výše uvedeného bodu d), e) až j), jedná se o 

„sankční“ vyřazení. 

Podpora v nezaměstnanosti 

 Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, pokud se účastnil na důchodovém 

pojištění v délce alespoň 12 měsíců v posledních 2 letech.  

 Nárok nevznikne uchazeči, se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením 

do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu 

porušení jiné povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem. 

 

Podpůrčí doba: 

a) do 50 let věku 5 měsíců 

b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců 

c) nad 55 let věku 11 měsíců 

 Podpora v nezaměstnanosti se neposkytuje po dobu trvání pracovně právního vztahu 

(dohody). 

 Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, 

odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se 

určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých 

byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného. 

 Uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale 

odstupné, odbytné nebo odchodné mu nebylo vyplaceno po skončení pracovního nebo 

služebního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu 

mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního nebo služebního poměru, poskytne Úřad 

práce kompenzaci. Podpora v nezaměstnanosti se poskytne uchazeči o zaměstnání až po 

uplynutí doby, za kterou byla poskytnuta kompenzace podle věty první. 

 

Výše podpory: 

 Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena procentní sazbou, která činí první 2 

měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 

45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. 

 V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o 

zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se 

zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného 

měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. 

 Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v 

národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího 

kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. 
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Podpora při rekvalifikaci 

 Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu při rekvalifikaci jsou 

poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. 

 

Výše podpory: 

Výše podpory při rekvalifikaci se stanovuje procentní sazbou ve výši 60 % průměrného 

měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 Fyzický osobám, uznalé jako osoby se zdravotním postižením, se poskytuje zvýšená 

ochrana na trhu práce. K naplnění se používají následující nástroje: 

1) pracovní rehabilitace 

2) chráněné pracovní místo 

3) příspěvky 

 Zaměstnavatel může na základě dohody s ÚP získat příspěvky, které jsou určeny na 

vytvoření a provoz místa, a mzdové náklady na zaměstnance s OZP. 

 

Aktivní politika zaměstnanosti 

 Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně 

možné úrovně zaměstnanosti. Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, 

jsou zejména: 

1) rekvalifikace, 

2) investiční pobídky, 

3) veřejně prospěšné práce, 

4) společensky účelná pracovní místa, 

5) překlenovací příspěvek, 

6) příspěvek na zapracování, 

7) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 
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Sociální dávky 

 Systém sociálních dávek vychází z principů sociální solidarity našeho státu. Celý 

systém sociální politiky je v užším pojetí ztotožňován se systémem sociálních dávek, avšak 

toto pojetí staví sociální politiku do pasivní role. Úkolem sociálních dávek je napravovat 

krátkodobé negativní dopady fungování tržního mechanismu. Sociální politika se zaměřuje 

pouze na minimální podporu chudých a je vnímána jako nákladová položka státního nebo 

veřejných rozpočtů, která má negativní vliv na ekonomický vývoj.  

 V širším pojetí je sociální politika založena nejen na pasivních složkách, ale je 

založena i na aktivních složkách, které vedou k prevenci negativních sociálních jevů. Spadají 

sem i taková odvětví, která pozitivně ovlivňují společenský vývoj, mají pozitivní ekonomické 

dopady a přispívají k produkci zdrojů (politika zaměstnanosti, zdravotní politika, bytová 

politika, rodinná politika, vzdělávací politika tedy široké spektrum aktivit různých subjektů s 

dopadem na životní podmínky a systém nerovností v rámci společnosti). 

 

Systém sociálního zabezpečení stojí na 3 základních pilířích: 

Sociální pojištění 

Státní sociální podpora 

Sociální pomoc 

 

Legislativa:  

187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění 

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění 

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, v platném znění 

110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění 

329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění 

388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením 

108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 

 

Sociální pojištění 

 Systém sociálního pojištění je určen pro výdělečně činné osoby, které při ztrátě příjmu 

v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí (dočasné pracovní neschopnosti z důvodu 

nemoci nebo úrazu či karantény, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, péče o dítě) 

zabezpečuje peněžitými dávkami. 

 

Dávkový systém nemocenského pojištění 

Z nemocenského pojištění se poskytují 4 druhy peněžitých dávek, a to: 

1) Nemocenské 

2) Peněžitá pomoc v mateřství 

3) Ošetřovné 

4) Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství 

Nemocenské 

 Zaměstnanec, který je uznán ošetřujícím lékařem dočasně práce neschopným, má 

nárok na nemocenské od 22. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti do 

konce dočasné pracovní neschopnosti, maximálně však 380 kalendářních dnů počítaných od 

vzniku dočasné pracovní neschopnosti.  
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 Po dobu prvních 21 kalendářních dnů je zaměstnanec, kterému trvá pracovní vztah 

zakládající účast na nemocenském pojištění, zabezpečen náhradou mzdy, kterou poskytuje 

zaměstnavatel. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny a to při dočasné pracovní neschopnosti 

od 4. pracovního dne (při karanténě od prvního pracovního dne). První 3 dny dočasné 

pracovní neschopnosti jsou bez finanční náhrady. 

Peněžitá pomoc v mateřství 

 Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávkou nahrazující příjem a náleží při splnění 

stanovených podmínek pojištěnci, tzn. zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně 

činným (OSVČ). Pojištěncem se rozumí fyzická osoba, která je účastna pojištění, tzn. žena i 

muž. 

 PPM se poskytuje ženě, která porodila dítě, po dobu 28 týdnů mateřské dovolené, a to 

od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Ženě, která porodila dvě nebo více 

dětí, se poskytuje nejdéle po dobu 37 týdnů. 

 PPM se poskytuje za kalendářní dny a její výše je 70 % denního vyměřovacího 

základu. 

Kdo žádá: 

 Těhotná žena (event. žena, která porodila) podá "Žádost o peněžitou pomoc v 

mateřství", kterou jí vydá a potvrdí ošetřující lékař, u něhož je v péči (zpravidla příslušný 

gynekolog). 

Žádost o dávku podává: 

1) zaměstnankyně u svého zaměstnavatele, popř. posledního zaměstnavatele, který ji předá 

příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení 

nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno (OSSZ/PSSZ/MSSZ), 

2) osoba samostatně výdělečně činná u OSSZ/PSSZ/MSSZ příslušné podle místa trvalého 

pobytu. 

Ošetřovné 

 Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že musí 

ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo pečovat o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů, že 

školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané 

události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje sama, 

onemocněla. 

 Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, 

jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu PPM nebo má nárok 

na rodičovský příspěvek; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u 

ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě 

pečovat. 

 Podpůrčí doba u ošetřovného počíná prvním kalendářním dnem potřeby ošetřování a 

činí nejdéle 9 kalendářních dnů. Jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň 

jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba 

nejdéle 16 kalendářních dnů. 

 Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60% redukovaného denního 

vyměřovacího základu za kalendářní den. 

Kdo žádá: 

 Ošetřující lékař vydává „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péči)“ a ten zaměstnanec 

předá svému zaměstnavateli. 
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Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

 V případě převedení na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství (dále 

vyrovnávací příspěvek) se z nemocenského pojištění poskytuje vyrovnávací příspěvek v 

těhotenství a mateřství.  

 Vyrovnávací příspěvek náleží těhotné zaměstnankyni, která konala práci, jež je 

těhotným ženám zakázána nebo jež podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, a je 

proto v těhotenství dočasně převedena na jinou práci, při níž dosahuje bez svého zavinění 

nižšího započitatelného příjmu, než za dosavadní práci. 

 Za převedení na jinou práci se považuje též úprava pracovních podmínek, která 

spočívá např. ve snížení normovaného výkonu práce, zproštění výkonu některých pracovních 

činností zakázaných těhotným ženám nebo zproštění výkonu noční práce. 

 K poklesu započitatelného příjmu, který vznikl v důsledku kratší pracovní doby po 

převedení zaměstnankyně na jinou práci, se nepřihlíží. 

 Obdobně se toto ustanovení vztahuje na matky do konce 9. měsíce po porodu nebo v 

období, kdy kojí. Vyrovnávací příspěvek se poskytuje za kalendářní dny.  

Kdo žádá: 

 Zaměstnankyně, která přiznání vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 

uplatňuje. Žádost o dávku se podává u zaměstnavatele. Podmínky řešení situace: 

1) Dočasné převedení zaměstnankyně na jinou práci, protože práce, kterou dosud konala: 

 je těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu zakázána, v době kojení, 

nebo zakázána není, ale dle lékařského posudku výkon této práce ohrožuje její těhotenství 

a zdravotní stav. 

2) Dosažení nižšího započitatelného příjmu z důvodu převedení na jinou práci, k němuž došlo 

bez zavinění zaměstnankyně. 

Důchodové pojištění 

 Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást 

sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.  

Druhy dávek: 

1) starobní (včetně tzv. předčasného starobního důchodu), 

2) invalidní, 

3) vdovský a vdovecký, 

4) sirotčí. 

 Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo 

na výplatu starobního důchodu nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to 

vyšší. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního 

důchodu a na výplatu vdovského důchodu nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího 

důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina 

procentní výměry, nestanoví-li zákon o důchodovém pojištění jinak. 

Starobní důchod 

 Odchod do starobního důchodu je podmíněn dosažením určitého věku a získáním 

potřebné doby pojištění. Starobní důchod se skládá ze dvou částí – základní výměry a 

procentní výměry. 

Kdo žádá: 

 Žádost o přiznání starobního důchodu podává osoba, jíž má být důchod přiznán, 

případně její zákonný zástupce (je-li oprávněná osoba zbavena způsobilosti k právním 

úkonům).  
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 Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení umožňuje pouze ve 

výjimečných případech podání žádosti rodinným příslušníkem, ovšem jen za předpokladu, že 

oprávněná osoba podle vyjádření lékaře, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, nemůže 

podat žádost sama a s podáním této žádosti jinou osobou vyslovila souhlas.  

 Správní řád rovněž umožňuje nechat se v řízení o důchod (včetně podání žádosti) 

zastoupit zmocněncem na základě plné moci. Z jejího textu musí být zřejmé, že byla udělena 

k podání žádosti o důchod. 

Invalidní důchod 

 Invalidní důchod je dávka důchodového pojištění podmíněná dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním stavem, tedy dávka, která souvisí s pojmem invalidita a na kterou má nárok 

pojištěnec při splnění podmínek stanovených zákonem.  

 Podle zákona je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %, přičemž pokud 

jeho pracovní schopnost poklesla:  

35 % až o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,  

50 % až o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,  

70 % a více, jedná se o invaliditu třetího stupně. 

Kdo žádá: 

Žádost o invalidní důchod může podat:  

1) oprávněná osoba,  

2) zákonný zástupce občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo  

3) jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena.  

 Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost 

o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o 

zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. 

Vdovský a vdovecký důchod 

 Vdova nebo vdovec má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi nebo 

manželce, jestliže zemřelý(á): 

1) pobíral/a starobní důchod nebo 

2) pobíral/a invalidní důchod nebo 

3) ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod 

nebo 

4) ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod nebo 

5) zemřel/a následkem pracovního úrazu. 

 Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela/ky. Po uplynutí 

jednoho roku má pozůstalý nárok na důchod při splnění určitých podmínek. 

Sirotčí důchod 

 Sirotčí důchod je druh pozůstalostního důchodu, na který má nárok za podmínek 

stanovených zákonem nezaopatřené dítě. Pro nárok na sirotčí důchod postačuje, jestliže 

zemřelý získal ke dni smrti alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na 

invalidní důchod.  

 Nezaopatřené dítě má nárok na sirotčí důchod po svém rodiči (osvojiteli) nebo po 

osobě, která dítě převzala do péče, jestliže rodič (osvojitel) nebo tato osoba: 

1) pobírala starobní důchod nebo 

2) pobírala invalidní důchod (bez ohledu na stupeň invalidity) nebo 
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3) ke dni smrti splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod 

nebo 

4) ke dni smrti splnila podmínky nároku na starobní důchod nebo 

5) zemřela následkem pracovního úrazu. 

Kdo žádá: 

zákonný zástupce dítěte, které nedosáhlo zletilosti, nebo  

zletilé nezaopatřené dítě, popřípadě zákonný zástupce zletilého nezaopatřeného dítěte, pokud 

bylo zbaveno způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům byla 

omezena. 

Státní sociální podpora 

 Systém SSP chápe rodinu jako soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné 

domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a 

dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však 

do 26 let. 

 Náklady na státní sociální podporu hradí stát. 

 Při posuzování nároků na dávky SSP se netestuje majetek rodiny, pouze příjmy, a to 

také pouze u některých dávek. Základem pro stanovení nároku a výši některých dávek včetně 

určení hranice příjmů osoby či rodiny je životní minimum.  

 Dávky SSP zohledňují jak příjmovou tak i sociální situaci rodiny. Čím je v rodině více 

nepříznivých sociálních událostí, tím více a vyšších dávek je rodině poskytováno. Rodina 

může pobírat více dávek SSP souběžně. 

 

Dávky SSP: 

1) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu 

a) Přídavek na dítě 

b) Příspěvek na bydlení 

c) Porodné 

2) ostatní 

a) Rodičovský příspěvek 

b) Dávky pěstounské péče 

c) Pohřebné 

 

Příjmy rozhodné pro dávky SSP: 

Příjmy rozhodné pro nárok na dávky SSP zahrnují především: 

1) příjmy ze závislé činnosti 

2) příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti 

3) a dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podporu v nezaměstnanosti  

4) nebo při rekvalifikaci včetně obdobných příjmů z ciziny. 

5) rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení 

6) přídavek na dítě pro nárok na příspěvek na bydlení 

7) výživné a další 

 Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. „čisté“ příjmy, tj. příjmy po odpočtu 

pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění a po odpočtu daně z příjmu, příp. výdajů vynaložených na jejich 

dosažení, zajištění a udržení podle zákona o daních z příjmů.  

 

Společně posuzované osoby: 

1) nezletilé děti 

2) manžel, manželka, druh, družka, partneři v registrovaném partnerství 
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3) popř. další osoby (např. osoby hlášené k trvalému bydlišti v bytě) 

 

Přídavek na dítě 

 Přídavek na dítě je základní, dlouhodobá dávka, která je poskytována rodinám s dětmi. 

Pomáhá rodině krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. 

 

Kdo má nárok: 

 Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž příjem nepřesáhne 

2,4násobek životního minima v "předchozím" kalendářním roce. Za příjem se považuje i 

rodičovský příspěvek!!! 

 

Podmínky a postup řešení životní situace: 

Nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, za nějž náleží. 

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině  Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně  

do 6 let 500 

od 6 do 15 let 610 

od 15 do 26 let 700 

 

Úplná rodina (oba rodiče) s 

počtem nezaopatřených dětí 

Životní 

minimum 

rodiny 

Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro 

nárok na přídavek na dítě (2,4násobek 

životního minima rodiny) 

jedno do 6 let 7 710 Kč 18 504 Kč 

dvě děti - 5, 8 let 9 850 Kč 23 640 Kč 

tři děti - 5, 8, 12 let 11 990 Kč 28 776 Kč 

čtyři děti - 5, 8, 12, 16 let 14 440 Kč 34 656 Kč 

 

Kdo podává žádost: 

 Do doby zletilosti dítěte, tj. do 18 let, podává žádost zákonný zástupce nebo osoba, 

která je soudem nebo zákonem zmocněna za dítě jednat, např. pěstoun nebo poručník. 

 Nezaopatřené dítě starší 18 let žádá o dávku samo svým jménem. 

 

Potřebné doklady a formuláře: 

Na úřadě předložte: 

1) Žádost o přídavek na dítě, 

2) Doklad o výši ročního příjmu (pro všechny společně posuzované osoby, které v 

rozhodném období příjem vykazovaly), 

3) Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky (osoby, které v 

rozhodném období nevykazovaly, kromě rodičovského příspěvku a přídavku na dítě, jiný 

příjem), 

4) Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou. 

5) Potvrzení o studiu nebo  

6) Potvrzení o zdravotním stavu nebo  

7) Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 

výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo 

8) Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení 

povinné školní docházky do 18. roku věku 

9) Průkaz totožnosti, 
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10) U dětí do 15 let rodný list 

Příspěvek na bydlení 

 Příspěvek na bydlení přispívá ke krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s 

nízkými příjmy. Pro přiznání příspěvku na bydlení jsou rozhodčí příjmy rodiny/jednotlivce za 

kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. 

 Výše příspěvku se s rostoucím příjmem postupně snižuje a nejnižší částka činí 50 Kč 

měsíčně. 

 

Kdo podává žádost: 

 Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě 

přihlášen k trvalému pobytu. 

 

Podmínky a postup řešení životní situace: 

 Příspěvek na bydlení je poskytován, pokud 30 % (v Praze 35 %) rozhodného příjmu v 

rodině nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů 

rodiny je nižší než příslušné normativní náklady na bydlení stanovené zákonem. Přitom nárok 

na dávku nezávisí na tom, zda jde o byt nájemní, družstevní nebo v osobním vlastnictví, či o 

bydlení v rodinném domě. 

 U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v 

předmětném bytě hlášeny k trvalému pobytu. Přitom není podstatné, zda všechny tyto osoby 

žijí ve společné domácnosti. 

 Nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, za nějž náleží. 

 

Potřebné doklady a formuláře: 

1) Žádost o příspěvek na bydlení  

2) Doklad o výši čtvrtletního příjmu (pro všechny společně posuzované osoby, které v 

rozhodném období příjem vykazovaly) 

3) Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky " (osoby, které v 

rozhodném období nevykazovaly, kromě rodičovského příspěvku a přídavku na dítě, jiný 

příjem) 

4) Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou 

5) Doklad o výši nákladů na bydlení " 

6) Formuláře pro nezaopatřené děti ve věku 15 - 26 let: 

7) Potvrzení o studiu nebo Potvrzení o zdravotním stavu nebo Potvrzení o neschopnosti 

soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc 

nebo úraz nebo Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po 

skončení povinné školní docházky do 18. roku věku 

8) Průkaz totožnosti 

9) Rodný list u dětí do 15 let 

Porodné 

 Porodné je dávka, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady 

související s narozením prvního živého dítěte. 

 Při poskytnutí dávky je zkoumán příjem rodiny; nárok na porodné má pouze rodina, 

jejíž příjem v předchozím kalendářním čtvrtletí nepřesáhl 2,4násobek životního minima. 

 Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. 

Narodilo-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše 

porodného 19 500 Kč. 
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Kdo podává žádost: 

 Porodné náleží ženě, která porodila své první živé dítě nebo které se současně s prvně 

narozeným živým dítětem narodilo další živé dítě nebo děti. 

 Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela, splnila podmínky nároku na porodné a 

dávka jí nebo jiné osobě nebyla vyplacena, má na porodné nárok otec dítěte. 

 Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé 

péče nahrazující péči rodičů 

 

Podmínky a postup řešení životní situace: 

 Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním 

čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 

2,4násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský 

příspěvek a přídavek na dítě. 

 Nárok na dávku může být uplatněn 1 rok zpětně od narození dítěte. 

 

Potřebné doklady a formuláře: 

1) Žádost o porodné 

2) Doklad o výši čtvrtletního příjmu 

3) Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou 

4) Průkaz totožnosti 

5) Rodný list dítěte / dětí 

6) V případě, že bylo dítě převzato do péče nahrazující péči rodičů, rozhodnutí 

příslušného orgánu. 

Rodičovský příspěvek 

 Nárok na rodičovský příspěvek získáte tehdy, pokud jste rodič, který po celý 

kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až 

do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Za rodiče se pro nárok 

na rodičovský příspěvek považuje i osoba, které bylo dítě svěřeno rozhodnutím příslušného 

orgánu do péče, osoba pečující o osvojené dítě nebo o dítě, jehož rodič zemřel, a dále osoba 

pečující o dítě manžela. 

 

Podmínky a postup řešení životní situace: 

 Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního 

vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v 

souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže, alespoň jednomu z rodičů v rodině lze 

stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70% 30násobku denního vyměřovacího základu, 

rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Pokud lze denní 

vyměřovací základ stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. 

 Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na denní 

vyměřovací základ: pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo 

rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku 

denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku omezena 

touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. 

Rodič si může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč také v případě, když 

ke dni narození nejmladšího dítěte v rodině nelze stanovit denní vyměřovací základ jen proto, 

že během pobírání rodičovského příspěvku z titulu péče o dříve narozené dítě uplynula 

podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na 
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nejmladší dítě v rodině vzniká bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na 

starší dítě. 

 Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží 

rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a 

následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte. 

 Pokud v rodině dojde ke změně osob, které jsou posuzovány jako rodiče, a dojde-li tím 

ke "vzniku" nebo změně výše denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský 

příspěvek od následujícího kalendářního měsíce podle nově splněných podmínek. 

 Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok 

na rodičovský příspěvek, měnit tuto volbu lze jedenkrát za tři měsíce, a to i v případě, že 

došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby. 

 Jestliže nejmladšímu dítěti v rodině, které zakládá nebo by zakládalo nárok na 

rodičovský příspěvek, náleží příspěvek na péči, rodičovský příspěvek nenáleží. 

 

Kdo podává žádost: 

 Matka dítěte, otec dítěte nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči 

rodičů. 

 

Potřebné doklady a formuláře: 

1) Žádost o rodičovský příspěvek, 

2) Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského 

příspěvku, 

3) Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku 

4) Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti 

předškolního věku" (pokud je dítě mladší dvou let navštěvuje) 

5) Průkaz totožnosti 

6) Rodný list dítěte 

Dávky pěstounské péče 

 Pěstounská péče představuje náhradní rodinnou výchovu. Soud svěřuje dítě pěstounovi 

do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. 

Dávky pěstounské péče jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a 

další náklady spojené s touto péčí: 

1) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

2) Odměna pěstouna 

3) Příspěvek na převzetí dítěte 

4) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

 

Kdo žádá: 

 Pěstoun, poručník nebo osoba, která má zájem stát se pěstounem, bylo-li jí dítě (děti) 

rozhodnutím příslušného orgánu dočasně svěřeno do péče před rozhodnutím soudu o svěření 

dítěte (dětí) do pěstounské péče, nebo zletilé nezaopatřené dítě. 

 

Podmínky a postup řešení životní situace: 

 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

 Příspěvek se poskytuje nezaopatřenému dítěti v pěstounské péči měsíčně ve výši 

2,3násobku částky životního minima tohoto dítěte. Výše příspěvku pro zaopatřené nezletilé 

dítě se stanoví jako součin částky životního minima dítěte a koeficientu 1,40. 

 V případě zdravotně postiženého dítěte se koeficient, kterým se násobí životní 

minimum dítěte, zvyšuje podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby a činí: 
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2,35 u dítěte ve stupni I, 

2,90 u dítěte ve stupni II a 

3,10 u dítěte ve stupni III nebo IV 

Příspěvek však náleží nejdéle do 26 let dítěte. Příjem rodiny se netestuje. 

 

Odměna pěstouna 

 Odměna pěstouna se poskytuje měsíčně ve výši částky životního minima jednotlivce 

za každé svěřené dítě. Pokud se poskytuje dítěti po dosažení zletilosti příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte, má i pěstoun nárok na odměnu pěstouna. 

 Pečuje-li pěstoun alespoň o 3 svěřené děti nebo alespoň o jedno svěřené dítě, které je 

osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV, činí odměna pěstouna za 

kalendářní měsíc součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,50, přičemž s 

každým dalším dítětem svěřeným do péče odměna pěstouna dále roste. 

 Příjem rodiny se netestuje. 

 

Příspěvek na převzetí dítěte 

 Jednorázově se poskytne tento příspěvek pěstounovi, který převzal dítě do své péče. 

Výše příspěvku je stanovena pevnými částkami podle věku dítěte. Příjem rodiny se netestuje. 

Věk nezaopatřeného dítěte Příspěvek při převzetí dítěte 

do 6 let 8 000 Kč 

6 - 15 let 9 000 Kč 

15 - 18 let 10 000 Kč 

 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

 Pěstounská péče nejméně o čtyři děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež 

zakládají pěstounovi nárok na odměnu pěstouna, pokud pěstoun zakoupil osobní motorové 

vozidlo nebo zajistil nezbytnou celkovou opravu osobního motorového vozidla. 

 Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. prokázané ceny 

opravy vozidla, nejvýše však 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých pěstounovi v 

období posledních 10 kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 

Kč. 

 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla může být poskytnut v bezhotovostní 

formě i před zakoupením osobního motorového vozidla. 

 

Potřebné doklady a formuláře: 

1) Příslušnou žádost o dávku pěstounské péče: 

2) Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

3) Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 

4) Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při převzetí dítěte 

5) Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

6) U dětí do 15 let rodný list 

7) Formuláře pro všechny uvedené děti, které jsou již zletilé - tyto formuláře dokládají 

jejich nezaopatřenost: 

8) " Potvrzení o studiu " nebo  

9) " Potvrzení o zdravotním stavu " nebo 

10) " Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo 

vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz " 

11) Formuláře pro děti závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká 

závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost): 
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" Potvrzení o zdravotním stavu " nebo" Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči ",  

12) " Potvrzení o výši důchodu " (v případě dětí, které požívají důchod z důchodového 

pojištění; potvrzení vydá Česká správa sociálního zabezpečení ) 

13) Rozhodnutí o svěření uvedeného dítěte / dětí do pěstounské péče nebo rozhodnutí 

soudu, kterým jste byli ustanoveni jako poručník tohoto dítěte / dětí. 

14) Průkaz totožnosti 

15) V případě nákupu či opravy vozidla – fakturu (pokud toto vozidlo bude teprve 

zakoupeno, faktura se doloží dodatečně) 

Pohřebné 

 Touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Výše pohřebného 

je stanovena pevnou částkou, a to ve výši 5 000 Kč. 

 

Kdo podává žádost: 

 Osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem 

nezaopatřeného dítěte. 

 

Podmínky a postup řešení životní situace: 

 Příjem rodiny se netestuje. 

 

Potřebné doklady a formuláře: 

1) Žádost o pohřebné 

2) Průkaz totožnosti (doklad o trvalém pobytu) 

3) Rodný list dítěte, případně další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla 

rodičem nezaopatřeného dítěte, 

4) Pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě 

dovršilo 15 let: 

5) "Potvrzení o studiu" nebo  

6) "Potvrzení o zdravotním stavu" nebo 

7) "Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo 

vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz" nebo 

8) "Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení 

povinné školní docházky do 18. roku věku" 

9) Fakturu za vypravení pohřbu (vydá pohřební ústav), úmrtní list zesnulé osoby, doklad 

o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu (vydá pohřební ústav), doklad o dnu, 

měsíci a roce pohřbení (vydá pohřební ústav). 

Sociální pomoc 

 Systém sociální pomoci obsahuje motivační prvky a jeho cílem je aktivovat klienta, 

aby si pomohl sám a nespoléhal se jen na pomoc od státu. 

Sociální pomoc je prosazována 3 formami: 

1) Dávky pomoci v hmotné nouzi 

2) Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

3) Příspěvek na péči (sociální služby) 

Pomoc v hmotné nouzi 

 Osoba se nachází v hmotné nouzi, pokud nemá dostatečné příjmy a její celkové 

sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni 

ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit 
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(vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit 

tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. 

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi: 

1) Příspěvek na živobytí 

2) Doplatek na bydlení 

3) Mimořádná okamžitá pomoc 

 

Příjmy rozhodné pro dávky: 

70 % příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků 

80 % příjmu z náhrady mzdy nebo podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci 

100 % ostatních započitatelných příjmů s výjimkou příspěvku na živobytí 

Příspěvek na živobytí 

 Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě, pokud po odečtení přiměřených nákladů 

na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí společně posuzovaných 

osob. 

 Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na živobytí více společně posuzovaných 

osob, náleží příspěvek na živobytí jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto 

osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí orgán pomoci v hmotné nouzi, který o příspěvku na 

živobytí rozhoduje, které z těchto osob se příspěvek na živobytí přizná. 

Doplatek na bydlení 

 Jedná se o dávku pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a 

příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné 

náklady na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení 

odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za 

dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. 

 Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt a jehož 

příjem/příjem společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení 

nižší než částka jeho živobytí/částka živobytí společně posuzovaných osob. Okruh společně 

posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení je stejný jako pro účel příspěvku na bydlení 

ze systému státní sociální podpory. 

 Výplata doplatku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 

kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 

let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených 

bytech. 

Mimořádná okamžitá pomoc 

 Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno okamžitě a 

bezodkladně řešit. Zákon stanoví čtyři takovýchto situací: 

 Nejsou plněny podmínky hmotné nouze, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě 

hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do 

existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima). 

 Vážná mimořádná událost: Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, 

kterou postihne vážná mimořádná událost např. živelní pohroma, požár apod.) a celkové 

sociální a majetkové poměry této osoby jí neumožňují překonat událost vlastními silami. 

Maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce. 
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 Situace, kdy osoba nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým 

poměrům dostatečné prostředky: 

1) k úhradě nezbytného jednorázového výdaje (např. ztráta osobních dokladů, úhrada 

jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, nezbytná potřeba s úhradou noclehu) 

2) k úhradě nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních 

předmětů dlouhodobé potřeby. Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale 

součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního 

minima jednotlivce. 

3) k úhradě odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se 

zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se 

sociálně-právní ochranou dětí. Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale 

součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního 

minima jednotlivce. 

Nemožnost v daném čase s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních 

prostředků úspěšně řešit svoji situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Zejména se 

jedná o osobu, která: 

1) je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo 

2) je po ukončení léčby chorobných závislostí a.je propuštěna ze zdravotnického zařízení, 

psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo 

3) je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z 

pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo 

4) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou 

bez přístřeší, nebo 

5) je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. 

 V tomto případě lze poskytnout dávku až do výše 1 000 Kč. Součet dávek 

poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima 

jednotlivce. 

 

Potřebné doklady a formuláře: 

1) Žádost o příspěvek na živobytí, Žádost o doplatek na bydlení, Žádost o mimořádnou 

okamžitou pomoc 

2) Potvrzení o dietním stravování, Potvrzení o zdravotním stavu, Potvrzení o studiu, 

Informace o užívaném bytu 

3) Doklad o výši měsíčních příjmů, Ostatní započitatelné příjmy, Podnikání a jiná 

výdělečná činnost, Celkové sociální a majetkové poměry 

4) Průkaz totožnosti 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

 Dávky pro osoby se ZP1 jsou peněžitými dávkami pro osoby se ZP. Jsou určeny ke 

zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního 

začleňování. Osobám se ZP se přiděluje průkaz osoby se zdravotním postižením. 

Druhy dávek: 

příspěvek na mobilitu 

příspěvek na zvláštní pomůcku 

 

                                                 
1
 ZP – zdravotní postižení 
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Příspěvek na mobilitu 

 Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba, která není schopna zvládat základní životní 

potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo 

je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních 

službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se 

zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. 

 Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 400 Kč. 

Příspěvek na zvláštní pomůcku 

 Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která: 

1) má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo 

2) těžké sluchové postižení anebo 

3) těžké zrakové postižení 

4) charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav 

nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. 

 Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla 

má osoba, která: 

1) má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou 

2) nebo hlubokou mentální retardaci  

3) charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav 

nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. 

 Příspěvek na zvláštní pomůcku nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je 

zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je 

osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. 

 Příspěvek na zvláštní pomůcku není hrazen ve 100% výši, spoluúčast 10% z ceny ze 

strany žadatele. 

 Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, 

na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku je stanoven příslušným 

prováděcím předpisem. 

Průkaz osoby se ZP 

3 typy průkazů: 

1) průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo 

2) průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo 

3) průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz 

ZTP/P). 

 Z průkazu pro osoby se ZP vyplývají určité benefity. 

Příspěvek na péči 

 Příspěvek na péči je sociální dávkou a náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu 

nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku 

dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, který omezuje jejich funkční schopnosti nutné 

pro zvládání základních životních potřeb. 

 Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje.  

 Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní 

potřeby, které jsou rozděleny do následujících kategorií: 

1) Mobilita 

2) Orientace 
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3) Komunikace 

4) Stravování 

5) Oblékání a obouvání 

6) Tělesná hygiena  

7) Výkon fyziologické potřeby 

8) Péče o zdraví 

9) Osobní aktivity 

10) Péče o domácnost 

 

Zákon stanovuje čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, dle věku: 

 Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 

1) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby, 

2) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb, 

3) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb, 

4) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, a vyžaduje 

každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby. 

 Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 

1) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby, 

2) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb, 

3) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb, 

4) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb, a vyžaduje 

každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. 

 

Potřebné doklady a formuláře 

1) Žádost o příspěvek na péči 

2) Doklad totožnosti 
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Zákon na ochranu osobních údajů 

 Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je zaručené právo na ochranu občana před 

neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů.  

Provádění zákona realizuje především Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 Ochrana soukromí je zaručena Ústavou České republiky a Listinou základních práv a 

svobod. 

Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní 

samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. 

 

Legislativa: 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

Základní pojmy: 

 Osobní údaje jsou informace, které vypovídají o Vašem soukromí a mohou prozradit 

často více, než si přejete, aby bylo známo. Informují o Vaší osobě, o Vašich zálibách a 

zvyklostech, o Vašich vlastnostech či názorech, o různých stránkách Vaší osobnosti, o Vašich 

majetkových poměrech. Některé osobní údaje Vás jednoznačně odlišují od jiných občanů – 

nazývají se identifikační údaje. 

 

Základními identifikačními údaji jsou: 

1) jméno a příjmení 

2) adresa bydliště 

3) datum narození, rodné číslo 

Mezi citlivé osobní údaje patří údaje: 

o národnostním, rasovém nebo etnickém původu 

o politických postojích 

o odsouzení za trestný čin 

o zdravotním stavu 

o sexuálním životě 

a další 

Zásady ochrany osobních údajů 

 Každý, kdo požaduje vaše osobní údaje, musí mít k jejich využití váš souhlas nebo ho 

ke shromažďování osobních údajů musí opravňovat zákon (máte právo vědět, který). 

Pozorně si přečtěte dokument, který podepisujete. Jen na základě podmínek uvedených v 

dokumentu, vámi podepsaných a odsouhlasených, mohou být vaše osobní údaje dále 

využívány. 

 Souhlas s poskytnutím osobních údajů musí být vědomý, svobodný a informovaný; 

jako takový může být poskytnut pouze v případě, že obdržíte veškeré potřebné informace o 

zpracování Vašich osobních údajů, proto nepodléhejte žádnému nátlaku a ptejte se na vše, co 

Vám v podepisovaném dokumentu není jasné, především pak komu, proč a na jak dlouho své 

osobní údaje poskytujete. Své osobní údaje sdělujte, pokud cítíte, že máte zajištěno soukromí, 

nikoliv v situaci, kde je může slyšet i někdo nepovolaný. 

 Máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás dotčený subjekt shromažďuje. Pokud 

zjistíte, že jsou uchovávané údaje nepravdivé nebo neúplné, máte zejména právo požadovat 

jejich blokování, opravu, doplnění či výmaz. 

 Vaše osobní údaje smí být uchovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro 

naplnění účelu jejich zpracování. 
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 Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie vašich osobních dokladů 

(občanský průkaz, cestovní doklad) bez vašeho souhlasu, vyjma zákonem stanovených 

případů (zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu). 

 Pro evidenci vstupu do budov nesmí být vyžadováno vaše rodné číslo, plně dostačující 

je vaše jméno a příjmení, případně číslo občanského průkazu (v případě pracovního jednání 

služebního průkazu). 

 Pokud jste své osobní údaje ukládal na nějaké záznamové zařízení (např. počítačový 

pevný disk), před případným prodejem ho pomocí zvláštních programových prostředků 

důkladně smažte. Běžné přeinstalování či jednoduché smazání není dostatečnou zárukou 

zničení uložených údajů. 

 Buďte opatrní při zasílání Vašich osobních údajů pomocí elektronických prostředků. 

Mějte vždy na paměti, že komunikační kanály mohou být „odposlouchávány“ neoprávněnou 

osobou. Pokud již musíte takovou formu přenosu použít, využívejte v co největší míře 

standardní prostředky šifrování nebo certifikace (ssl protokoly, podpisové certifikáty nebo 

jednorázová zabezpečovací hesla). 

 Vždy musíte být upozorněni, ve většině případů alespoň nástěnným piktogramem, že 

se pohybujete v prostoru sledovaném kamerovými systémy. Kamerové sledování je 

nepřípustné v prostorách určených pro ryze intimní úkony (např. toalety, koupelny, prostory 

vyhrazené k převlékání apod.). 
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Vývoj práva v historii z pohledu genderu 

Osvícenství 

 Přelom 18. a 19. století se pojí s průmyslovou revolucí, při které došlo kromě rozvoje 

technologií především k proměnám společenským (osvícenství). Vývoj společenských změn 

v tomto období je přitom zásadní pro pochopení dnešní společnosti, neboť právě v období 

průmyslové revoluce došlo k ustavení principů a k vytvoření konstrukcí mnoha konceptů tak, 

jak je známe dnes a pokládáme je za přirozené/biologicky dané.   

 Osvícenství jak známo razilo heslo „Rovnost, svornost, bratrství.“ Bylo to období, ve 

kterém se měnilo společenské uspořádání, a to především v závislosti na proměně obživy. Ve 

feudální společnosti lidé žili ve velkých domácnostech, které spravovali (i finančně) spolu 

hospodáři a hospodářky, současně zde mohly žít jejich děti a jejich rodiče, ale také osoby 

nepříbuzné (čeleď, tovaryši, atd.). Všichni bez ohledu na pohlaví chodili pracovat na pole 

(jejich práce se mohly lišit v závislosti na fyzické síle), doma zůstávaly nejmenší děti a s nimi 

nejstarší členové/členky rodiny, kteří o ně pečovali.
2 

 

 V průběhu 19. století byli muži s nástupem strojů a vznikem továren nuceni pracovat 

mimo domov. Došlo tak k přeuspořádání vazeb nejen ve společnosti, ale i v rodině. Muži byli 

ustanoveni jako „živitelé rodiny“, neboť začali domů nosit peníze, zatímco ženy zůstávaly 

v domácnostech a staly se z nich pouhé hospodyně, které musely nově zastat všechny 

povinnosti - úklid domácnosti, péče o děti, kojení atd. Sociální změny s sebou nesly také 

změny v pojmenování. Původní Dům byl přejmenován na Rodinu, tedy jednotku, ve které žijí 

především manželé a jejich děti.
3 

Společenské změny začaly promítat i do zásad osvícenské 

morálky, především však měšťanské rodiny (tato vrstva, ač nejméně početně zastoupená, 

měla největší vliv na proměnu společnosti). Byl dokonce vytvořen seznam, podle kterého 

byly rozděleny práce na „mužské“ a „ženské“.
4 
 

 

               

              „Žena jako Druhé pohlaví“  

                                    S. Beauvoir 

 

 Úkolem ženy bylo nově vychovávat děti, a to především chlapce, neboť vzdělání 

chlapců se rodině mělo vrátit tak, že chlapec bude v dospělosti ten, kdo domů přinese peníze.
5 

Vzdělání dívek tak bylo odloženo stranou, respektive omezeno na osvojení si poslušnosti 

a zručnosti ve výchově mladších dětí a péči o domácnost. Největší vliv na tento styl výchovy 

měl J.J.Rousseau, který v roce 1726 vydal knihu „Emil, čili o výchově.“ Ten zde upevnil na 

základě představy o přirozené odlišnosti pohlaví jasnou podřízenost žen mužům, a to po celý 

život – v mládí otci a v dospělosti manželovi. Ve společnosti se tak začala konstruovat 

představa, že ženy jsou „od přírody“ pasivní a emocionální, zatímco muži jsou aktivní 

a racionální bytosti. Především v měšťanské společnosti tak vznikl předpoklad 

komplementarity pohlaví (muž a žena se vzájemně doplňují),
6 

který byl tak silně ve 

společnosti ukotven, že zde zůstal dodnes (viz kniha „Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše“).    

Aby se ženy nebránily výchově dětí a péči o ně – do té doby se o děti nepečovalo 

a vychovávány byly staršími generacemi, a to pouze ve znalostech spojených se zemědělstvím 

                                                 
2 Frevert, U. 1986. Frauen-Geschichte. Zwischen bürgerlicher Verbesserung und Neuer Weiblichkeit. Frankfurt: 

Suhrkamp. s. 17 
3 Frevert, c

it výše, pozn.č.1, s.16-17 
  

4 Frevert, c
it výše, pozn.č.1, s.18 

  

5 
Badinter, E. 1998. Materská láska od 17.storočia po súčasnost. Bratislava: Aspekt, s.

152 

6
 Frevert, 

c
it výše, pozn.č.1, s.21-22 
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apod., protože nebyla potřeba žádná specializace - byl zaveden kult mateřství, tak jak ho 

známe dnes. Začalo se biologicky dokazovat, že péče žen o děti je přirozená a že dokonce 

existuje něco jako „mateřská láska/mateřský pud“, se kterým se každá žena narodí. Doba si 

sama sobě odporovala, neboť současně ženám byly vytvářeny různé příručky (které jsou 

mimochodem vytvářeny dodnes), jak se o dítě správně starat. Současně se začalo 

proklamovat, jak je pro ženu i dítě zdravé kojení a jak ženám prospívá být matkou, neboť je to 

jen radost – „není příjemnější povinnosti.“7 

 

 

„Žena se ženou nerodí, ale stává se jí.“  

                                  (Simone de Beauvoir) 

 

 

 V knize Dějiny žen (1986) Ute Frevert dospívá k závěru, že předpoklad 

komplementarity, který je však v důsledku zcela nevýhodný pro ženy, neboť z nich dělá 

osoby zcela závislé a podřízené manželovi, byl vytvořen, aby ženy byly nucené pečovat o 

domácnost (a tvářit se, že to je jejich úděl daný „od přírody“) a ve společnosti tak přes 

rozsáhlé změny související s osvícenstvím byla zachována jistota (rodina), na základě které 

bylo možné realizovat rovnost všech mužů (dříve byli někteří muži podřízeni jiným mužům, 

volit mohli jen muži s určitým statusem apod.). Při realizaci hesla Rovnost, svornost, bratrství 

se tedy pozornost zaměřila jen na muže a ženy se staly legálně podřízenými bytostmi. Takto 

rozsáhlé změny probíhaly nejprve především u měšťanstva, teprve postupem času i na 

venkově.8  

 Ve společnosti byly ženy, které si nerovnosti na základě pohlaví vznikající ve 

společnosti velice dobře uvědomovaly a snažily se tomu zabránit již při utváření prvních 

zákonů. První ženou, která veřejně vystoupila proti zákonu, byla Olympe de Gouge, která 

vydala Deklaraci práv ženy a občanky (1791)9. Deklarace byla reakcí na Všeobecnou 

deklaraci lidských práv z roku 1789. Tato deklarace ovšem zcela zapomněla na ženy a 

zaručovala rovnost všech mužů (bez rozdílu barvy pleti, statusu, jmění, věku apod.). 

Deklarace v originálu měla název Deklarace práv mužů/občanů (A Vindication of the Rights 

of Men). De Gouge ve své knize upozornila na absenci žen a požadovala rovná práva (i 

povinnosti!) pro všechny.  

 Ačkoli se některé ženy nově nastolenému režimu vzpíraly, dosáhly prvních úspěchů 

teprve v roce 1882. V tomto roce (USA) se začaly vést diskuse o zrovnoprávnění manželů, 

formální rovnosti bylo dosaženo až v roce 1935. Jak se však brzy ukázalo, právní rovnost (v 

manželství a možnost volit) nevedla ke změně společenské. Ve společnosti dál přetrvávaly 

předsudky, vzorce chování a znevýhodnění žen. Změně v uvažování nepomohla ani první 

světová válka, ve které ženy musely zastat většinu mužských prací. Po ukončení války jim 

bylo vyčítáno, že mužům sebraly práci a byly zatlačeny zpět do domácnosti, nebo jim bylo 

umožněno pracovat, ale v podřadnějších zaměstnáních.10 

 

                                                 
7
 Badinter, 

c
it výše, pozn.č.4,

 
s. 138-139 

8
 Frevert, 

c
it výše, pozn.č.1, s. 22-23, 26-27 

 
 

9
 Le Gates, M.. 2001. In Their Time: A History of Feminism in Western Society.  New York: Routlege, s.144 

10
 Fredman, S. 2007. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum, s. 30-31 



 

83 

První světová válka a meziválečné období 

  Ačkoli po první světové válce začalo docházet k postupným změnám - rostla 

dostupnost antikoncepce, zmenšila se velikost rodiny, rozvinuly se technologie (domácí 

spotřebiče) - stále přetrvávaly nerovnosti například v zaměstnání (segregace a platová 

nerovnost).11 Ženám byl plný přístup ke vzdělání v českých zemích umožněn teprve v roce 

1897. Rovnost pohlaví v první republice pak byla přijata v roce 1918, přičemž volební právo 

získaly ženy teprve v roce 1920 v ústavní listině: „Výsady pohlaví, rodu a povolání se 

neuznávají.“12  

Socialismus, aneb „modernizace bez osvobození“ 

 Po druhé světové válce, přesněji s nástupem socialismu (1948), došlo k formálnímu 

uzákonění rovnosti všech. Jak píše v knize Komunistické právo v Československu13 Barbara 

Havelková: „otázka rovnosti pohlaví nebyla nikdy řešena samostatně a jako priorita – žena 

byla relevantní pouze jako proletářka, její zájmy zohledněny, pouze pokud se kryly se zájmy 

pracující třídy.“ Současně také chyběla snaha ze strany státu řešit psychické problémy a 

frustrace žen, neboť byl kladen důraz především na materiální hodnoty.14 

 V době socialismu došlo k modernizaci statusu žen, a to jak ve sféře rodiny, tak 

v práci a ve veřejném životě. Rozvoj „možností“ však byl poznamenán dvěma zásadními 

faktory – nesvobodnou společností a zákazem sdružování skupin, které by se aktivně dále 

věnovaly ženské otázce. Došlo tak k zániku prostoru pro veřejné debatování sociálních 

otázek. Z problémů společenských se staly problémy osobní, které vedly lidi k oné frustraci. 

15 

Období socialismu: pro a proti v „ženské otázce“16 

PRO PROTI 

- zrušen zákon o muži jako „hlavě rodiny“ a 

zrušení „otcovské moci“ 

- liberalizace rozvodu manželství 

- přehlížená témata – znásilnění, obtěžování 

žen a témata sexuálních menšin 

- legalizace potratů  - komise a regulace ze strany státu dle 

demografické situace 

- vzdělání dostupné i ženám - výrazná segregace oborů dle pohlaví 

- právo všech na práci - formální 

odstranění „mužských“ a „ženských“ rolí 

- ženy „dvojí břemeno“ (neplacená dom.pr.) 

- předpoklad pečující ženy, muži opomenuti 

- právo na stejný plat bez ohledu na pohlaví - v praxi nefungovalo – segregace oborů dle 

pohlaví -specificky „ženské“ (lehký 

průmysl) a „mužské“ práce (těžký průmysl – 

lépe placený a hodnocený)  

- ochrana žen v zaměstnání - regulace práce, kterou mohou dělat ženy 

 

 

                                                 
11 

Fredman,
 c
it výše, pozn.č.9, s.31 

12
 Havelková, B. Genderová rovnost v období socialismu. In Bobek, M., Molek, P., Šimíček,. V. (eds.) 

Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Mezinárodní politologický ústav, Masarykova 

univerzita: Brno, 2009, s.187 
13

 Havelková,
 c
it výše, pozn.č.11, s.183 

14
 Havelková,

 c
it výše, pozn.č.11, s.183-184 

15
 Havelková,

 c
it výše, pozn.č.11, s.185-186 

16
 Tabulka vytvořena z textu Havelková,

 c
it výše, pozn.č.11, s.188-203 
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Důsledky socialismu pro dnešní společnost 

 Zavádění rovnosti žen a mužů za socialismu na jednu stranu pomohlo ženám dostat se 

do veřejné sféry, nicméně s tím je spojena celá řada nerovností, které se touto „rovností“ 

ustavily. Pro ženy z toho plyne „dvojí břemeno“, které vychází z předpokladu, že práce doma 

je práce „ženská. Ženy tak nejen pracují více než muži, ale navíc jsou placené jen za práci 

v zaměstnání, kde přetrvává nerovný plat (segregace oborů, nižší pracovní pozice atd.).   

 Dalším zásadním problémem je, že ačkoli západní země již dávno brojí proti 

diskriminaci a nerovnosti žen a mužů, v ČR se tato problematika přehlíží, nebo se řeší jen 

velmi zřídka (především jako obava ze sankcí plynoucích z mezinárodních smluv). Přehlížení 

tohoto palčivého společenského problému je především reakcí na prosazování „rovnosti“ 

v době socialismu.  

 „(…) po roce 1989 přestala být rovnost v módě. V postkomunistickém prostoru se 

objevil fenomén negativního postoje k otázce rovnosti a diskriminace.“
17

 

Historie legislativy mateřské a rodičovské dovolené
18

 

 Do roku 1984 byla legislativně zavedena pouze mateřská dovolená. Lidé tak byli 

nuceni přijmout bez ohledu na jejich životní situaci normu dle svého pohlaví. Ženy byly 

chápány jako „pečující matky“, zatímco muži byli definováni jako „živitelé“ rodiny. Lidé tak 

neměli šanci jednat podle svého uvážení, schopností a možností.  

 Teprve v roce 1984 (č. 110/1984) byla přijata novela zákona o rodičovské dovolené, 

která umožnila pobírat mateřský příspěvek také mužům, kteří pečovali o dítě do 3 let. 

Podmínkou pro využití tohoto příspěvku byla závažná životní situace rodiny. Přetrvával tak 

předpoklad, že žena je primární pečovatelka, neboť je biologická matka a je tedy schopná se 

o dítě postarat. Teprve pokud toho ona není schopna – selhává v roli matky (první logický 

rozpor) nebo nežije, potom je možné, aby o dítě pečovala jiná žena (druhý logický rozpor). 

Pokud ani to není možné, přichází na řadu „pečující otec“. Ten je tímto zdlouhavým 

procesem, než se dítě dostane do jeho péče, legislativně stále chápán jako anomálie. 

 Zákony za socialismu neposkytovaly rovnost žen a mužů, a to ani legislativně, natož 

v praxi. Naopak, znění zákonů upevňovalo tradiční genderové očekávání vyžadované od žen 

a mužů. 

 V roce 1990 byl přijat zákon o rodičovském příspěvku (č.382/1990), který 

zrovnoprávňuje muže jako rodiče, neboť umožňuje, aby nastoupil na rodičovskou dovolenou 

a pobíral s tím související příspěvek. Tento „vstřícný krok“ však nebyl plně funkční, neboť 

současně nebylo přijato legislativně žádné opatření, jak by se otec mohl na dobu rodičovské 

dovolené „vyvázat“ z pracovního trhu, aniž by přitom přišel o zaměstnání.  

 Teprve novelizací zákona v roce 2001 došlo k implementaci rodičovské dovolené také 

do Zákoníku práce, ve kterém došlo ke zrovnoprávnění muže a ženy jako pečujících osob. 

Otázkou zůstává, jak se legislativní opatření ne/projevilo v praxi a důvody, proč tomu tak je 

(viz kapitola Na rodičovské dovolené může být i otec).  

Mezinárodní úmluvy  

 Čl. 10 Ústavy ČR stanoví, že ratifikované a vyhlášené mezinárodní úmluvy jsou 

nadřazené českému zákonu a to i v případě, že jsou ve vzájemném rozporu. Ratifikované 

zákony je dobré znát, protože zákony ČR na ně mnohdy pouze odkazují. Zároveň je dobré 

                                                 
17

 Kühn, Z. In Fialová, E., Spoustová, I, Havelková, B. 2007. Diskriminace a právo. Praha: Gender Studies, 

o.p.s., s.2  
18

 Maříková, H. 2008. „Rodičovská (je) pro oba rodiče“ In Křížková, Dudová, R. et al. (eds.) Práce a péče. 

Praha: Slon, s. 72-74. 
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vědět, jak a proč se v průběhu historie v rámci různých společenství prosazovala rovnost žen a 

mužů. 

Organizace spojených národů (OSN)  

 Dokumenty OSN vycházejí z Všeobecné deklarace lidských práv. Deklarace má 

silnou morální hodnotu a obsahuje mimo jiné také požadavek na dodržování základních 

sociálních práv.19 Úmluvy a pakty jsou zavazující pro všechny členské státy, tedy i pro ČR.  

Všeobecná deklarace lidských práv zahrnuje: 

1) Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) 

2) Úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace  

3) Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

4) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech  

a další 

 

Rada Evropy  

 „je mezivládní organizace, která původně vznikla po druhé světové válce s cílem 

prosazovat mimo jiné právní stát, demokracii, lidská práva a sociální rozvoj (…).“20 Z tohoto 

důvodu přijala Rada Evropy Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

(EÚLP) v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv. EÚLP  je právně závazná pro 

všechny členské státy Rady Evropy, které musí umožnit v rámci svého právního systému 

každému soubor lidských práv.21 

 

Příklad úmluv z EÚLP: 

 Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty 

(přijato 29. června 1951) 

 Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání (přijato 4. června 1958) – 

poprvé definována diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, politických názorech, 

náboženství, národnostního a sociálního původu. 

 

Evropská hospodářská společenství a Evropská unie  

 EHS (1958-1993) byla založena z důvodu snahy o hospodářský rozvoj pomocí 

volného pohybu zboží, osob, kapitálu a služeb.22 Při snaze o vytvoření evropského 

pracovního trhu řešilo EHS otázku rovnosti mezd bez ohledu na pohlaví (tedy nedělenou na 

„mužskou“ a „ženskou“). Prvotním důvodem však nebyl požadavek rovnosti pohlaví, ale 

ustavení spravedlivých konkurenčních výhod pro všechny státy. O tuto otázku se zajímala 

především Francie, která měla v době jednání již zavedený zákon o rovném odměňování, což 

by ji znevýhodňovalo v případě, kdy by ostatní státy mohly zaměstnávat levnější pracovní sílu 

(tedy ženy). Požadavek na rovné odměňování byl zanesen již do základního dokumentu 

smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (1957). Teprve o dvacet let 

                                                 
19

 Spoustová a Havelková. 2007. Prameny práva, pracovně právní vztahy. In Fialová, E., Spoustová, I, 

Havelková, B. Diskriminace a právo. Praha: Gender Studies, o.p.s., s.10 
20

 Agentura evropské unie pro základní lidská práva a Rada Evropy 2010. 2011. Příručka evropského 

antidiskriminačního práva. Lucemburk: Úřad pro publikaci Evropské unie, s.12 

21
 Agentura evropské unie pro základní lidská práva a Rada Evropy, cit výše, pozn.č.19, s.12 

22
 Agentura evropské unie pro základní lidská práva a Rada Evropy, cit výše, pozn.č.19, s.13-14. 
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později (1978) především za přispění Evropského soudního dvora byla v rámci EHS rovnost 

pohlaví uznána za základní lidské právo.23  

 Diskriminace na základě pohlaví v rámci pracovního trhu byla v rámci EHS výslovně 

zakázána až v roce 2002. V roce 2000 totiž byly schváleny pouze dvě směrnice, které 

přikazují rovné zacházení se všemi bez ohledu na rasu a etnický původ, náboženské vyznání 

a víru, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci. Směrnice 76/207/EHS byla přijata jako 

doplňující k těm z roku 2000 a klade si za cíl podporovat „praktické uplatňování zásady 

rovného zacházení pro muže a ženy.“ Z příručky Rady Evropy a FRA (2010) je zřejmé, že 

ačkoli mělo dle nové směrnice být pohlaví v souladu s předchozími jmenovanými 

směrnicemi, stanovuje směrnice o rovném zacházení pro muže a ženy pouze „ve vztahu 

k sociálnímu zabezpečení a nikoli k širšímu systému sociální péče, jako je sociální ochrana 

a přístup ke zdravotní péči a ke vzdělání.24 V současné podobě se směrnice zabývá 

vymezením přímé a nepřímé diskriminace na základě pohlaví a právy žen v těhotenství 

a v souvislosti a právy žen a mužů v souvislosti s rodičovskou dovolenou ve vztahu 

k zaměstnání. Tyto zásady byly původně implementovány do Zákoníku práce ČR i zákona 

o zaměstnanosti. Současné znění zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.) se již podrobně nezabývá 

úpravou rovného zacházení a zákazem diskriminace, ale pouze odkazuje na Antidiskriminační 

zákon (viz dále).  

 

Dokumenty EHS – vývoj v čase:
25

 

 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (1957) podepsaná 

v Římě v článku 114 (dříve čl.119) zakotvuje zásadu rovného odměňování pro obě pohlaví. 

Směrnice 2000/43/ES – Zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 

etnický původ. 

 Směrnice 2000/78/ES – Obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání 

(vč. rovného zacházení bez rozdílu náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku 

nebo sexuální orientace) 

 Směrnice 76/207/EHS – Zásada rovného zacházení pro muže a ženy v přístupu 

k zaměstnání. Přijata v roce 2002. 

a další 

Rovnost žen a mužů v českém právním řádu  

 měly nejprve zajistit dva základní dokumenty Ústava ČR a Listina základních práv a 

svobod. Uvedené dokumenty jsou však příliš obecné, nedefinují jasně, co znamená rovnost 

lidí před zákonem, dokonce ani jasně nevymezují, co znamená diskriminace. Neumožňují tak 

přímou kontrolu a vymáhání (tresty) odstraňování diskriminace v každodenním životě lidí. 

Tyto nedostatky upravuje od roku 2009 Antidiskriminační zákon26, jehož přijetí bylo jednou 

z podmínek pro vstup České republiky do Evropské unie.  

 V následující části se zaměříme na to, jak je v Antidiskriminačním zákoně definována 

diskriminace, jaké existují druhy diskriminace a v jakých oblastech se s diskriminací můžeme 

setkat. Nejdůležitějším nakonec bude seznámení se s možnostmi, jak se diskriminaci bránit. 

 

                                                 
23

 Fredman,
 c
it výše, pozn. č. 9, s.23-24. 

24
 Agentura evropské unie pro základní lidská práva a Rada Evropy, cit výše, pozn.č.19, s.14. 

25
 inspirováno Fialová, E., Spoustová, I, Havelková, cit. výše, pozn.č.16, s.11 

26
 Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.) 
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Antidiskriminační zákon
27  

 Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.) je komplexní právní úprava, která vychází 

z předpisů Evropských společenství a mezinárodních smluv a v souladu s Listinou základních 

práv a svobod ČR. Dle §1 odst. 1 zákona platí v ČR zákaz diskriminace a rovné zacházení se 

všemi lidmi (bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, národnost, sexuální orientaci, věk, 

zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor) a to ve věcech práva 

a přístupu k zaměstnání, ale také v přístupu k povolání, podnikání, odměňování, sociálního 

zabezpečení, poskytování sociálních výhod, v přístupu ke zdravotní péči, vzdělání, ke zboží 

a ke službám a dalším.  

 Zákon jasně definuje, co je přímá a nepřímá diskriminace a obtěžování včetně 

sexuálního obtěžování. 

 Přímá diskriminace = „jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází 

méně příznivě, než se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci a to z důvodu rasy, 

etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, 

náboženského vyznání, víry či světonázoru (§2 odst. 3 zákona198/2009 Sb.).“ 

 Dle §2 odst. 4 zákona198/2009 Sb. se diskriminací z důvodu pohlaví rozumí 

„i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní 

identifikace.“ 

 Nepřímá diskriminace = „takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě 

neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených 

v §2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto 

ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky 

k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné (§3 odst. 1 zákona198/2009 Sb.).“ 

 Obtěžování = „nežádoucí chování související s důvody uvedenými v §2 odst. 3 

a) jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, 

nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostřední, nebo 

b) které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a 

povinností vyplývajících z právních vztahů (§4 odst. 1 zákona198/2009 Sb).“  

 Sexuální obtěžování = takové chování, které popisuje odstavec 1, ale navíc má 

sexuální povahu. 

Diskriminace na trhu práce v praxi 

Při hledání zaměstnání 
28

 

1) Inzeráty 

 Ačkoli se může zdát, že diskriminace může nastat pouze, když jsme 

zaměstnané/zaměstnáni, není tomu tak. K diskriminaci na pracovním trhu dochází nejvíce 

ještě před samotným vstupem na pracovní trh29, což často vede k vysoké nezaměstnanosti 

osob z diskriminovaných skupin (tedy ženy, nebo například rasa/etnicita, věk apod.). 

Diskriminační mohou být již inzeráty, například:  

 

Přímá diskriminace  

 „Hledáme mladou atraktivní dívku na pozici sekretářky.“ – diskriminace na základě 

pohlaví, věku a vzhledu, současně přijetí osoby na nízkou pozici. 

                                                 
27

 Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.) 

28
 kapitola inspir.: Huňková, M., Rytířová, K., Navrátilová, J. 2005.  Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání. 

Brno: Nesehnutí, 7-8. a Fialová, E., Spoustová, I, Havelková, B. 2007. Diskriminace a právo. Praha: Gender 

Studies, o.p.s., s.19 
29

 Fialová, E., Spoustová, I, Havelková, cit.výše, pozn.č.16, s.19 
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„Hledáme skladníka.“ – jasné vyloučení žen z této pozice. 

 

Nepřímá diskriminace  

 „Vyžadujeme ochotu práce přesčas, flexibilitu…“ – vylučuje ženy, u kterých se 

předpokládá, že budou pečovat o děti apod. 

 

2) Pohovor 

 Zaměstnavatel nemá právo klást otázky týkající se: 

1) Počet dětí nebo případné těhotenství (výjimka je, pokud se žena uchází o práci, kde 

tato práce je ze zákona těhotným ženám zakázaná) 

2) Rodinný stav 

3) Plány v soukromém životě 

4) Diskriminační jsou i otázky typu: „Jaký si představujete plat, muži u nás berou …Kč, 

radím Vám, jste žena, řekněte si méně.“ 

apod. 

 S těmito otázkami se setkávají především ženy. U mužů se nepředpokládá, že by 

pečovali o dítě (viz dříve zmíněné genderové stereotypy). K diskriminaci mužů může 

docházet, až pokud muž projeví zájem pečovat o dítě, viz dále. Zaměstnavatel musí přijímat 

nové zaměstnankyně/zaměstnance především s ohledem na jejich vzdělání, zkušenosti a 

schopnosti, nikoli na základě toho, kolik je jim let, jakého jsou pohlaví apod. Zaměstnankyně 

se může již při pohovoru dohodnout se zaměstnavatelem na přestávkách na kojení apod., tento 

hovor není diskriminační, pokud neohrozí přijetí zaměstnankyně.  

 

V zaměstnání 

1) Odměňování  

 Za diskriminaci se považuje také nerovná odměna (plat/mzda) za stejnou práci nebo 

práci stejné hodnoty. V České republice dosahovaly podle Českého statistického úřadu30 

ještě v roce 2010 platy žen pouze do výše 73,51% platu mužů (tzv. Gender pay gap). 

Nerovnost platů je31 způsobena minimálně z jedné třetiny právě diskriminací (čím vyšší 

vzdělání a pozice, tím větší rozdíl v platech mužů a žen). Dalšími důvody jsou potom 

segregace na trhu práce, ať již vertikální (čím vyšší pozice, tím více mužů) či horizontální 

(čím „hodnotnější“ odvětví, tím více mužů), ale i nepoměrně vyšší podíl žen na rodičovské 

dovolené (přerušení kariéry a zhruba 50% návratnost na pracovní trh). Kvůli snaze upozornit 

na přetrvávající problém nerovného odměňování a nerovných platů mužů a žen je od roku 

2005 (poprvé v Belgii) každoročně uspořádán „Den za rovné odměňování“, tedy den v roce, 

do kterého ženy pracují v porovnání s platy mužů zadarmo, a od tohoto dne teprve „začínají 

vydělávat“ (tedy jako muži). Neboli, ženy by musely pracovat o 4 měsíce více, aby si 

vydělaly stejně jako muži.32 

 

2) Mateřství a rodičovství  

 V zákoníku práce je již zapracováno mnoho z přístupu k zaměstnankyním a 

zaměstnancům ohledně péče o dítě, mateřské a rodičovské dovolené, apod. Tato nařízení 

obecně vedou ke snaze prosazovat rovnost žen a mužů v přístupu k zaměstnání, ale částečně 

také v přístupu k péči o děti a domácnost – tedy ke snaze podporovat slaďování pracovního a 

osobního života. Příkladem jsou přestávky na kojení, možnost flexibilních forem práce, právo 

na zkrácený pracovní úvazek apod. 

                                                 
30

 ČSÚ 2011 (http://csugeo.i-server.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/AA0022931F/$File/1413114437.pdf) 
31

 Huňková, M., Rytířová, K., Navrátilová, J. cit výše, pozn. č. 26, s. 9-10. 
32

 Kvíz za rovné odměňování. Aspekt, Gender studies a další. (http://www.ep-ag.eu/quiz/quiz.php)  

http://www.ep-ag.eu/quiz/quiz.php
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 V praxi však stále přetrvávají stereotypní představy zaměstnavatelů o tom, že ženy 

jsou „problematickou skupinou“ ve vztahu k zaměstnání, a to téměř v každém věku. 

Stereotypní uvažování vychází opět z představy, že ženy budou mít děti (po ukončení 

vzdělání), že o ně budou pečovat v případě nemoci a že bude obecně jejich pozornost 

zaměřena více na rodinu než na práci. Ve věku, kdy tyto povinnosti (spojené především 

s genderem) opadávají, jsou již ženy opět stereotypně ve spojitosti s věkem považovány za 

neproduktivní, pomalé apod., tedy opět nevhodné pro pracovní trh.33   

 

„Skutečnost, že žena dítě porodí, ji ještě automaticky nečiní matkou.“34 

 

 Mnoho zaměstnavatelů se dosud nesmířilo se skutečností, že mateřství není/nebo spíše 

nemusí být pro ženu35 v její profesi znevýhodňující, pokud k tomu zaměstnavatel vytvoří 

podmínky. A současně, že nejen mezi muži, ale i mezi ženami jsou lidé s vysokým lidským, 

zkušenostním a vzdělanostním kapitálem, kterým v dnešní době není radno opovrhovat. 

Zaměstnavatel může dle současných platných zákonů vyjít ženě maximálně vstříc například 

výší úvazku, nebo jeho flexibilitou, případně ji může podporovat v průběhu rodičovské 

dovolené například soustavným vzděláváním, kontaktem s pracovištěm, zasíláním aktuálních 

informací z pracoviště apod. Péče o zaměstnankyně (a zaměstnance) vede přitom, kromě 

zvýšení loajality k zaměstnavateli a tím ke snížení fluktuace zaměstnanců (s ní se pojí vysoké 

finanční náklady na odstupné a na přijetí a zaučení nového zaměstnance/zaměstnankyně),36 

také k dobré pověsti firmy, což může její zisky zlepšit také ve vztahu 

k zákazníkům/zákaznicím. V současné době se ke svému zaměstnavateli vrací z rodičovské 

dovolené pouze 50% žen37, což je číslo alarmující – pokud odhlédneme od promarněných 

životních kariérních šancí žen, potom nás musí minimálně zaujmout plýtvání financemi na 

státní vzdělávání a firemní zaškolování kvalitních pracovních sil, které jsou následně vrženy 

do domácností k dětem a k plotně.  

 Rodičovství je, jak již bylo naznačeno, spojováno především s mateřstvím, nikoli 

otcovstvím. Ve společnosti stále při představě muže na rodičovské dovolené panují předsudky 

typu: Otec jako „hrdina dne“ a jeho partnerka jako „krkavčí matka“. Přitom přistoupení na 

možnost skloubit životní dráhy v současné době takřka dichotomizované v závislosti na 

pohlaví je přínosné pro všechny.38 Ženám by se dostalo možnosti participovat na veřejném 

životě a muži by neztratili šanci být se svými dětmi a podílet se na jejich výchově, a to bez 

společenské či finanční sankce. 

Na rodičovské dovolené může být i otec. 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, legislativa ČR umožňuje od roku 2001 

odchod otce z práce na rodičovskou dovolenou. Stát přitom muži, stejně jako ženě, garantuje 

možnost návratu na původní pracovní pozici u zaměstnavatele. Zaměstnanec se tak v případě 

rozhodnutí čerpání rodičovské dovolené nemusí bát, že ztratí práci. Muži mohou být v případě 

žádosti u zaměstnavatele o poskytnutí rodičovské dovolené diskriminováni. Diskriminací se 

                                                 
33

 Genderový balíček 3/2005. Ženy na trhu práce. Praha: Gender studies, o.p.s, s. 13-14 
34

 Maříková 2008, cit. výše, pozn. č. 17, s. 78 
35

 Pokud přistoupíme na argumentaci, že o děti se starají především ženy. 
36

 Hlucháňová, Z. 2011. „Genderový audit je příležitost rozvíjet firmu i zaměstnané.“ Proequality 

[online]. [cit. 17.2.2012] 
37

 Hlucháňová, Z. cit výše, pozn.č.34. 
38

 Šmídová, I. 2007. "Pečovatelské otcovství: rodinné strategie pro skloubení linií životní dráhy". In Vztahy, 

jazyky, těla. Texty z Konference českých a slovenských feministických studií. Praha: FHS UK, s. 166 
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v tomto případě rozumí i nátlak na otce ze strany jiných zaměstnanců, kteří si ho mohou 

různými způsoby „dobírat“, neboli vytvářet na něj nátlak, aby na rodičovskou dovolenou 

neodcházel. Zaměstnavatel je přitom v souvislosti s Antidiskriminačním zákonem povinen 

takovému jednání na pracovišti zamezit
39

. Možnost být na rodičovské dovolené je právem 

muže i ženy. V době ženiny mateřské dovolené (tedy v období šestinedělí) může muž čerpat 

rodičovskou dovolenou.
40

 Negativní přístup ze strany zaměstnavatele může být jedním 

z důvodů nízké poptávky po „otcovské dovolené“, dalšími důvody, jak píše Maříková41 je 

především důvod ekonomický (muži stále vydělávají více než ženy). V roce 2006 

procentuální podíl mužů na RD pouze 0,8% a dle výzkumu Maříkové (2008) není možné říci, 

že by počet otců na DR rostl, ale spíše kolísá a to kolem 1%. 

Nízký počet mužů na rodičovské dovolené nemá původ v neschopnosti 

pečovat o dítě, ale má především důvod ekonomický.
42

 

 

  Jak se ukázalo ve výzkumu Maříkové (2003), důvody, proč muži nastupují na 

rodičovskou dovolenou, jsou v zásadě tři. Nejvíce mužů zůstává doma s dítětem, pokud jsou 

momentálně nezaměstnaní a žena má vyšší šanci práci získat, nebo je zaměstnaná. Druhým 

nejčastějším důvodem je lépe placená práce ženy a na třetím místě jsou zdravotní problémy 

ženy. Jak Maříková uvádí, otcové v české společnosti ve většině případů nezůstávají doma 

s dětmi jenom proto, že to sami chtějí. Aby práci na nějaký čas muži opustili (z důvodu 

rodičovské dovolené), musí k tomu existovat objektivní důvody, jakoby snáze obhajitelné ve 

společnosti. Rozdílné výsledky potom Maříková zaznamenala ve velkých městech, kde být 

otcem na rodičovské dovolené již pravděpodobně není tak velkým společenským 

„problémem“ a muži zde pečují o děti například z důvodu, aby „zažili zkušenost rodiče na 

RD“, nebo aby pomohli/nebránili své partnerce v kariérním růstu.
43

 

Jak s nízkou mírou mužů na RD bojují jiné země?  

Některé země zavádí speciální „otcovskou dovolenou“, která je 

nepřenosná a může ji tedy čerpat jen muž. Pokud ji muž nevyčerpá, 

finance, které by takto od státu získal, rodině propadají (příkladem je 

Německo).
44

 

 

Je rodičovská dovolená skutečně „dovolenou“?
45

 

 Muži i ženy se dle výzkumu Maříkové (2008) shodují, že období „rodičovské“ 

dovolené je velice fyzicky, psychicky i časově náročné, neboť vyžaduje stálou pozornost 

směrovanou k dítěti. Z výzkumu je patrné, že zvenku (tedy většinou z pohledu nepečujících 

mužů a otců) se péče o děti jeví jako samozřejmost, snadnost, možnost si hrát apod. Dle 

výpovědí mužů v tomto výzkumu se ukazuje, že péče o děti a současně o domácnost není jen 

                                                 
39

 Genderový balíček 3/2005. Práva žen podle Zákoníku práce ČR - příloha. Praha: Gender studies, o.p.s ve 

spolupráci s Network of East-West Women, s. 20 
40

 Gender studies, o.p.s. 2010. ANALÝZA – mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, 

rodičovského příspěvku. 
41

 Maříková 2003. Participace otců v současné rodině. V Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a 

rodiny? Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 88. 
42

 Maříková 2003, cit. výše, pozn. č. 39, s. 88. 
43

 Maříková 2008, cit. výše, pozn.č.17, s. 85-86. 
44

 Bosničová, N. 2012. „Je tady potřeba větší aktivity žen samotných na všech úrovních“: mateřská v cizině a u 

nás. [online] Gender Studies, o.p.s. 
45
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neustálým si stěžováním žen ale, že se skutečně jedná o velmi náročné „povolání“ s jediným 

rozdílem od povolání skutečného – není dostatečně oceněné (finančně ani společensky). 

Pečovat o dítě není přirozenou schopností žen, ale pouze společenskou 

povinností založenou na konstruktu „mateřské lásky“, který byl „vynalezen“ 

v 19. století a přisouzen ženě46. Pečovat o dítě je
47 

především „převzetím 

odpovědnosti za to, jak se dítěti daří, jak prospívá, kdy tato odpovědnost 

nepředstavuje to, co se může, ale spíš to, co se musí.“ Rodičem tedy může být 

kdokoliv, a to bez ohledu na pohlaví. 

 

3) Možnost kariérního vzestupu  

 Ženy ve své pracovní kariéře často přichází do kontaktu s takzvaným skleněným 

stropem, muži naopak se skleněným výtahem. Tyto pojmy zavedla Christine Williams (1995) 

a mají vyjadřovat, nakolik jsou pracovní trh a jeho vyšší pozice přístupné mužům a nakolik 

ženám. Zatímco skleněný výtah umožňuje především bílému muži ze střední vrstvy poměrně 

rychlý postup v kariéře, ženy (a také společenské menšiny) čelí neviditelnému, proto 

skleněnému, stropu. Tedy bariérám a kontrolním společenským mechanismům, které většinu 

žen do „vyšších pater“ na pracovním trhu nepustí. Skleněný výtah může být problémem i pro 

muže, pokud usilují o určitou pozici, která je feminizovaná a například méně placená (př. 

učitel v mateřské škole, předpokládá se jeho brzké povýšení apod.) Jedním z mechanismů, 

který ženám nedovolí kariérní růst, je společensky ukotvená představa, že žena musí kromě 

kariéry věnovat zvýšenou pozornost rodině a dále například takzvaný tokenismus, tj. 

„marginální status určité kategorie zaměstnanců, jejichž počet je na daném pracovišti rela-

tivně nízký.“
48

 

 Povinností zaměstnavatelů/lek je dle §5 odst. 3 Antidiskriminačního zákona zajistit 

rovné zacházení se všemi zaměstnanci/kyněmi (dle §5 odst. 2), tedy přijmout  

 „opatření, která jsou podmínkou účinné ochrany před diskriminací a která je možno 

s ohledem na dobré mravy požadovat vzhledem k okolnostem a osobním poměrům toho, kdo 

má povinnost rovné zacházení zajišťovat (...).“  

Vyjádření zaměstnanců či zaměstnavatelů typu: „Ty se do výběrového řízení na pozici 

ředitele ani nepřihlašuj, jsi přece ženská.“ jsou NEPŘÍPUSTNÉ! 

 

4) Sexuální obtěžování na pracovišti 

 V antidiskriminačním zákoně je definováno také sexuální obtěžování. Za sexuální 

obtěžování se považují
49

:  

 „sexuální návrhy, jejichž odmítnutí má pro oběť (zaměstnankyni/zaměstnance) 

negativní důsledky v zaměstnání. Terčem může být kdokoli – jak ženy, tak muži. Tento jev je 

úzce spojen s uplatňováním moci – obtěžování přichází většinou ze strany zaměstnavatele či 

nadřízeného, pro oběť je proto těžké se bránit.“ 

 

 Dle §265 Zákoníku práce nese zaměstnavatel zodpovědnost za škodu, která vznikla 

zaměstnanci „při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních 

povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům.“ Sexuální obtěžování je toho 

součástí. Nahlášení diskriminace na pracovišti nesmí být ze strany zaměstnavatele důvodem 
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pro zhoršení přístupu k zaměstnanci, který takové protiprávní jednání na pracovišti 

zaměstnavateli nahlásil. 

 

Kam se obrátit  

 v případě podezření na diskriminaci, nebo byl/a-li jste diskriminován/a?
50

 

1) Vlastní obrana – řekněte tomu, kdo Vás diskriminuje jasné NE, braňte se! 

(nezapomínejte, že diskriminační jsou i sexistické vtipy, nebo třeba poplácávání na hýždích) 

2) Pokud diskriminace nepřestane, obraťte se na zaměstnavatele (nadřízeného, personální 

oddělení apod.). Žádejte vysvětlení a případnou náhradu škody.  

3) Pokud Vaší žádosti nebude vyhověno, obraťte se na právníka, neziskovou organizaci, 

která se diskriminací zabývá, případně podejte stížnost k soudu. V současnosti platí tzv. 

obrácené důkazní břemeno. Je tedy na zaměstnavateli, „aby prokázal, že princip rovného 

zacházení nebyl z jeho strany porušen.“
51

 

 

Shrnutí  

 I přes přijetí zásadních mezinárodních smluv a přes jejich implementaci do zákonů 

ČR, se stále nedaří aplikovat a vyžadovat rovnost žen a mužů v praxi (de facto). Příčiny jsou 

následující: existují zákony, ale chybí kvalitní institucionální ukotvení. Současně přetrvává 

přesvědčení o marginálnosti otázky rovnosti žen a mužů, ačkoli se jedná o základní lidské 

právo plynoucí z Ústavy ČR. Současně, jak píše Králíková,
52

 není rovnost žen a mužů stále 

chápána jako významný faktor ekonomického růstu, a to ani ze strany politiků, ani ze strany 

investorů a podnikatelů, ale ani zaměstnanců.  

 V České republice se stále, i přes jasné opačné indikátory, pracuje s myšlenkou 

samozřejmé existující rovnosti žen a mužů, ačkoli tomu tak v praxi není. Diskriminace 

probíhá především ve vztahu k ženám, ale dotýká se i mužů (absence péče o děti, možnost 

individuálního vyjádření nezávislého na heteronormativitě apod.). Ženy se s diskriminací 

potýkají kromě mnoha různých oblastí také na trhu práce a paradoxně v reakci na ty „ženské“ 

role, které se od nich ve společnosti očekávají – tedy, aby byly dobrými manželkami, 

matkami a také pečovatelkami o domácnost a rodinnou pohodu. Jak již víme, nejsou tyto role 

dané biologicky, ale jsou pouze kulturním konstruktem, proto je možné s nimi pracovat a 

přetvářet je tak, abychom brzy dosáhly co nejblíže rovnosti žen a mužů de facto. 

 Bojujme za svá práva a nenechme se diskriminovat! 
 

Slovník důležitých pojmů 

 Gender je třídící princip, podle kterého je uspořádaná každá společnost. Jedná se o 

„kulturní nános“, který si osvojujeme v průběhu socializace jako reakci na očekávání a přístup 

společnosti k nám na základě představy o našem těle (mužské, ženské). Ve společnosti 

existuje představa jakýchsi „mužských“ a „ženských“ rolí, vlastností, schopností atd., se 

kterými se pracuje jako s danostmi, které není možné měnit. Opak je ale pravdou, což 

dokládají nejen mnohé výzkumy, ale také například proměna obsahu rolí spojená s mužskostí 

a ženskostí v průběhu dějin lidstva. Pro gender je navíc zásadní, že „mužskost“ a „ženskost“ 

nemají ve společnosti stejnou hodnotu, ale vše co je spojováno s „mužským“ je považováno 

za normu, zatímco „ženské“ je od této normy odvozováno (viz Beauvoir). Pro představu 

„maskulinita“ je ve společnosti spojována s agresivitou, logikou, racionalitou, technikou, 
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sílou atd., zatímco „femininita“ se pojí s něžností, péčí, iracionalitou, slabostí, apod. 

Předpoklady takového chování od jednotlivých osob mají negativní dopady na životy jedinců 

– žen i mužů. Především však tento (patriarchální) systém znevýhodňuje ženy, což se 

projevuje v každodenním životě například na trhu práce, ale i poměru mužů a žen 

v rozhodovacích pozicích, či v páchání trestné činnosti, nebo například domácího násilí ze 

strany mužů.
53 

 

 Intersekcionalita je označení pro vícenásobnou diskriminaci. Tedy diskriminaci, která 

je páchána na jedné osobě současně z více důvodů (například z důvodu pohlaví, rasy/etnicity, 

věku, národnosti, náboženství apod.)  

 Gender pay gap je označení pro rozdíl v platech mezi muži a ženami. K nerovnému 

odměňování dochází z mnoha důvodů: stereotypní výběr oboru vzdělání a povolání na 

základě pohlaví; téměř 100% podíl žen na rodičovské dovolené; převažující množství žen na 

nižších pozicích ve firmě; stereotyp předpokládající pečující ženy o děti a domácnost. Dalším, 

mnohem závažnějším důvodem pro rozdílné odměňování je také přímá diskriminace žen 

(muži jsou za stejnou práci ve stejné pozici odměňováni více, než ženy), která je založená na 

stereotypním uvažování o mužích a ženách (jejich schopnostech, vlastnostech, životními cíli 

apod.).
54

 

 Pozitivní opatření ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel je oprávněn zavést 

pozitivní opatření, které pomohou odstranit nevýhody například z nižšího zastoupení žen ve 

firmě na určité pozici. Zaměstnavatel může v tomto případě upřednostňovat při výběru 

uchazečů/ček ženy – tedy zvýhodnění určitého pohlaví pro dosažení rovnosti. Ze zákona ale 

nejsou povinné kvóty například pro zastoupení žen ve vedoucích pozicích.
55
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Word 2010 

Uživatelské prostředí 

 MS Office 2007 a 2010 se od starších verzí liší přepracovaným ovládáním, ve kterém 

byly klasické textové nabídky nahrazeny názornými panely a tlačítky se symboly. Obdobně se 

změnily některé možnosti a nastavení Wordu, nejedná se však o změny, kterým by se uživatel 

zvyklý na starší verzi nebyl schopen bez problémů přizpůsobit. 

 
Obr.1: Prázdná stránka 

 

První spuštění 

 Aplikaci MS Word (dále jen Word) můžete spustit několika způsoby: 

Přes nabídku START, poklepáním na ikonu Wordu na ploše, případně otevřením některého 

již existujícího souboru. 

 

Po spuštění programu se zobrazí pracovní obrazovka Wordu: 

 Bílá plocha nahrazuje papír, blikající kurzor ukazuje místo, kam se bude aktuálně psát 

[W]: Tlačítko Word v sobě skrývá všechny základní funkce k manipulaci s dokumentem, 

z nich nás bude zajímat především pět tlačítek: Nové, Otevření, Uložit, Uložit jako a Tisk. 

Pás karet: obsahuje nejpoužívanější příkazy k formátování a úpravě dokumentů 

1) Domů: funkce pro formátování textu, odstavců, použití stylů, vyhledávání atd. 

2) Vložení: Vložení konce oddílů, stránky, tabulek, obrázků, symbolů atd., možnost 

upravovat záhlaví a zápatí, číslování atd. 

3) Rozložení stránky: Nastavení okrajů, sloupců, ohraničení a pozadí stránky, úprava 

velikosti stránky, odsazení textu od kraje atd. 

4) Reference: Rejstříky, obsahy, poznámky pod čarou, citace atd. 

5) Korespondence: Popisky obálek, adresy, hromadná korespondence 
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6) Revize: Kontrola pravopisu a gramatiky, komentáře, porovnávání dokumentů, 

sledování změn 

7) Zobrazení: Způsob zobrazení dokumentů na obrazovce, měřítka, mřížka, přiblížení, 

pravítka, makra atd. 

  

Pravítka: Na pravítku jsou pomocí značek zobrazena nastavení odstavce, okraje stránky, 

šířka sloupce, případně výška řádku tabulky 

Stavový řádek: (vpravo dole) umožňuje si přiblížit/oddálit dokument a změnit 

náhled/zobrazit koncept/osnovu, čtení na celé obrazovce atd. 

 
Obr.2: Pás karet 

 

Pohyb v programu a pohyb v textu a označení textu: 

 Nejsnazší pohyb je pomocí myši. Kliknutím měníme umístění kurzoru v textu, 

podržením levého tlačítka a přetažením slova ho označíme. 

Dále je možné se v dokumentu pohybovat pomocí kláves:  

1) HOME: přesun na začátek řádku 

2) END-přesun na konec řádku 

3) CTRL+HOME: přesun na začátek dokumentu 

4) CTRL+END: Přesun na konec dokumentu 
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5) TAB:Odsazení řádku/odstavce 

 

Kopírování textu ve Wordu 

 Před kopírováním je potřeba text, který chceme kopírovat označit (viz výše). 

Kopírovat můžeme buď pomocí stisknutí kláves CTRL+C (uloží text do schránky), následně 

klikneme do místa, kam chceme text vložit a zmáčkneme CTRL+V (Vloží kopírovaný text). 

 Vyjmutí textu funguje stejně jako kopírování, jen s tím rozdílem, že po vyjmutí text 

zmizí a objeví se až v místě, kam ho vložíme. 

 K vyjmutí použijeme zkratku (CTRL+X), pro vložení vyjmutého opět CTRL+V 

 Další variantou kopírování, vyjmutí a vkládání je zmáčknutí pravého tlačítka myši a 

zvolení Vyjmout/Kopírovat/Vložit 

Kontrola pravopisu a mluvnice 

SOUBOR-> Možnosti aplikace Word-> Kontrola pravopisu a mluvnice 

 Kontrolu pravopisu je třeba spustit ručně, automatické opravy jsou spuštěny 

automaticky, nastavit se dají pod tlačítkem Možnosti automatických oprav. Pokud najedete 

myší na slovo, které Word automaticky změnil, objeví se u něj tlačítko, kterým můžete změnu 

vrátit zpátky. 

 Pravopis se dá kontrolovat i ručně: Revize->Pravopis a gramatika->Kontrola 

pravopisu 

 Pokud Word při kontrole najde slovo, které nemá ve slovníku, zobrazí dialogové okno 

s nabídkou. Atypická slova se dají přidat do slovníku pomocí Revize->Pravopis a gramatika-

>Přidat do slovníku 

Ukládání dokumentu 

 Každý text, který chceme uchovat, je potřeba uložit. Pokud ne, obsah dokumentu 

po vypnutí programu ztratíme. Je vhodné text ukládat průběžně.  

 Nový dokument ukládáme pomocí SOUBOR->Uložit jako, kde můžeme zadat jeho 

název, vybrat, kam chceme dokument uložit a můžeme změnit jeho formát (viz níže). Pokud 

už máme dokument uložený pod názvem, k ukládání používáme symbol diskety vedle W, 

klávesovou zkratku CTRL+S, případně klikneme na SOUBOR->Uložit. 

 Word 2007 a Word 2010 ukládá dokumenty v novém formátu .docx. Pokud nemáte 

přídavný program, ve starší verzi Wordu tento dokument bohužel neotevřete, obdobně jen 

neotevřou uživatelé kancelářského balíku Open Office. Tento problém se dá dlouhodobě 

vyřešit změnou nastavení ukládání všech dokumentů Word do klasického .doc formátu.  

 SOUBOR->Možnosti aplikace Word->Uložit->Ukládat soubory v tomto formátu-

>Dokument Word 97-2003 (*.doc) 

 Pokud potřebujete formát změnit jen výjimečně, dá se změnit u konkrétního 

ukládaného dokumentu pomocí SOUBOR->Uložit jako->Dokument aplikace Word 97-2003. 

Vytištění textu ve Wordu 

SOUBOR->Tisk-> 

 Zvolíme tiskárnu, množství kopií a další vlastnosti, kliknutím na Vlastnosti upravíme 

další parametry jako: 

 Počet stránek na list, Rozsah stránek, oboustranný tisk, velikost papíru, 

zda barevně/černobíle atd…  

 V okamžiku, kdy máme vše nastaveno, pošleme dokument tisknout kliknutím na OK. 
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Nový dokument 

 Je na vás, jestli začnete nejdříve vytvářet dokument a až potom budete měnit nastavení 

okrajů, stylů atd., ale mnohem lepší je začít pracovat až poté, co máte všechno nastaveno. 

Máte tak celou dobu přehled o konečném vzhledu dokumentu.  

 Pokud Word neotvíráte poklepem na již existující dokument, otevře se vám 

automaticky dokument nový-tj. prázdná stránka, s předvoleným názvem Dokument1, pokud 

ne, klikněte na SOUBOR->Nový. 

 Otevře se vám dialogové okno, ve kterém si můžete zvolit, jakou ze Šablon chcete 

otevřít (přednastavená je prázdná stránka). Jednotlivé šablony se od sebe liší nastavením 

jednotlivých parametrů dokumentu, mohou obsahovat předpřipravený obsah (viz formuláře a 

vizitky). Další šablony jsou k dispozici on-line. Poklepáním na vybranou kategorii šablon se 

vám v prostřední části okna zobrazí buď další podkategorie, nebo názvy a náhledy 

konkrétních šablon. Poklepáním vybranou šablonu aktivujete.  

Okraje a rozložení 

 Pokud nenajdete šablonu, která odpovídá vašim potřebám, můžete si všechny 

parametry nastavit ručně a následně je uložit jako vlastní šablonu. Vzhled dokumentu se 

nastavuje především na kartě Rozložení stránky.  

 Okraje: Rozložení stránky->Vzhled stránky->Okraje. Zde si můžete vybrat 

z přednastavených okrajů, nebo kliknout na Vlastní okraje a zadat požadované rozměry ručně. 

Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka OK. 

 

Velikost stránky 

 Rozložení stránky->Vzhled stránky->Velikost. Zde si opět můžete vybrat 

přednastavenou velikost, nebo zvolením Další velikost papíru vybrat vlastní rozměry.  

 Pokud nechcete upravovat celý dokument, zvolte u Použít na volbu Od tohoto místa 

dále. 

 

Orientace papíru 

 Vzhled stránky je možné zvolit na výšku nebo na šířku pomocí Rozložení stránky-

>Vzhled stránky->Orientace. 

 

Více stránek na jednom papíře 

 Pokud chceme vytvořit brožurku, pozvánku, náhled dokumentu atd., můžeme nastavit 

umístění více stránek na jeden papír. Rozložení stránky->Vzhled stránky (šipka vpravo v 

rohu) -> Více stránek. 

 Zde je na výběr z: Normální, Zrcadlové okraje, 2stránky na 1 list a Brožura.  

Sloupce 

 Pokud potřebujete rozdělit text do více sloupců, například do časopisu, brožury atd. 

Kvůli čitelnosti se obvykle se používají dva nebo tři sloupce. V případě, že máme stránku 

nastavenou na ležato, je počet samozřejmě větší.  

 Rozložení stránky-> Vzhled stránky->Sloupce. Zde si vybereme počet sloupců. Při 

volbě Vlevo vzniknou dva sloupce, kde levý bude užší, při volbě vpravo naopak. Pokud 

chceme nastavit parametry sloupců ručně, klikneme na Další sloupce. Zde se dají měnit šířky 

sloupců i mezer mezi nimi.  

 Pokud nechcete sloupce na celém dokumentu, ale jen na konkrétní části, nejprve si 

ji označte a teprve poté vyberte nastavení. 
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Vložení nového oddílu 

 Dokument si můžete rozdělit na více oddílů, např. podle kapitol. To umožňuje 

formátovat každý oddíl jinak- vložit jiné záhlaví, zápatí, čísla stránek atd.)  

 Rozložení stránky->Vzhled stránky->Konce. Zde vyberte konec oddílu (Další stránka, 

Nepřetržitě, Sudá stránka, Lichá stránka), Je zde také možnost vložení konce stránky se 

zachováním jednoho oddílu (aktuální stránka se ukončí a začínáte psát na novou stránku). 

Barva stránky a vodoznak 

 Rozložení stránky-> Barva stránky. Zde si můžete vybrat požadovaný odstín, případně 

zvolit vlastní klepnutím na Další barvy. Volba Bez barvy vrátí barvu pozadí zpět. V nabídce 

Vzhled výplně můžete nastavit texturu, barevný přechod či černobílý vzorek.  

 Pokud budete dokument tisknout, je úspornější tisknout přímo na barevný papír, 

než nechávat barvu na stránku natisknout. 

 Pokud chcete svůj dokument označit vodoznakem, přejděte na Rozložení stránky-

>Pozadí stránky->Vodoznak. Zde si vyberte přednastavený, nebo vytvořte Vlastní vodoznak. 

Vyberte Vodoznak z textu, vepište text, zvolte písmo a parametry, klepněte na Použít a OK. 

Obdobně můžete vytvořit vodoznak z obrázku. Vodoznak odstraníte přes Pozadí stránky-

>Vodoznak->Odebrat vodoznak. 

Formátování textu 

 Textu lze přiřadit různé parametry ať už velikost písma, jeho barvu, zarovnání atd. 

Všechny tyto parametry lze přiřadit buď ručně, nebo pomocí stylů. Všechny důležité úpravy 

se dají provádět na kartě Domů, případně pravým tlačítkem myši nad označeným textem. 

 Při formátování textu je vhodné používat styly, které ulehčují práci při předělávání 

a kontrole formátování, především u nadpisů. Ruční formátování je vhodné především u 

malých dokumentů. 

 Popis jednotlivých příkazů se zobrazí po najetí myši na daný symbol. 

 

Označení textu 

 Text, který chcete formátovat, musí být označený. Označený text se zvýrazní 

podbarvením. Můžeme použít několik způsobů:  

1) Klepnout na začátek/konec označovaného textu, držet stisknuté tlačítko myši 

a přetažením označit danou oblast textu. 

2) Stisknout klávesu SHIFT + pohyb šipkami po textu 

3) Dvojklik na dané slovo ho označí, trojklik označí odstavec, ve kterém se slovo nachází 

4) Klik+CTRL označí celou větu 

5) Dvojklik do levého okraje dokumentu- označení celého odstavce 

6) Trojklik do levého okraje dokumentu-označení celého dokumentu (obdobně 

(CTRL+A)) 

 

Písmo a jeho formátování 

 Domů-> Písmo. Zde jsou všechny důležité příkazy, které budete potřebovat 

pro formátování písma. Ze všech příkazů se právě tyto používají nejčastěji. 

 Text, který chcete upravovat, musí být označený (viz výše). Klepněte na požadované 

tlačítko. Na označeném textu se ihned projeví změna. V Případě, že chcete příkaz vrátit, 

stiskněte CTRL+Z, nebo Symbol „Zpět psaní“ vlevo nahoře, vedle Symbolu W a symbolu 

Uložit=diskety.  
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Formát písma nabízí následující možnosti: 

 Typ písma, Velikost, Zvětšit Písmo, Zmenšit Písmo, Vymazat formátování, Tučně, 

Kurzíva, Podtržené, Přeškrtnuté, Horní index, Dolní index, Velká písmena, Barva zvýraznění 

textu, Barva písma 

 Popis jednotlivých příkazů se zobrazí po najetí myši na daný symbol. Další možností 

je kliknout na malou šipku vedle nápisu Písmo. Otevře se vám dialogové okno, kde opět 

můžete zvolit požadované příkazy. Ty potvrdíte stiknutím OK. 

Nejčastěji užívané klávesové zkratky pro formát písma je 

CTRL+B – tučné písmo/vypnutí tučného písma 

CTRL+I – kurzíva/vypnutí kurzívy 

CTRL+U – podtržení/vypnutí podtržení 

CTRL+D – vyvolá dialogové okno, ve kterém lze 

nastavit všechny vlastnosti písma: 

 

 Ostatní klávesové zkratky je možné zjistit 

po najetí kurzoru myši nad určité tlačítko. Objeví 

se bublina s informací o tlačítku a jeho klávesová 

zkratka (pokud existuje).    

 

   Obr.3: Vlastnosti písma 

 

Formátování odstavců 

 Zde naleznete odrážky, číslované seznamy, 

ohraničení atd.  

 Pokud chceme například zarovnat text, 

označíme upravovanou oblast a klepneme na tlačítko Vlevo, na střed, vpravo nebo do bloku.  

Pomocí tlačítka řádkování můžeme upravit velikost řádku od 1,0 až po 3. 

 Podrobnou nabídku formátování odstavce naleznete po rozkliknutí šipky u Domů-> 

Odstavec. 

Odrážky, číslování, seznamy 

 Pokud chceme vytvořit text s odrážkami, je lepší ho nejprve napsat, označit a poté 

formátovat, toto je doporučeno především u víceúrovňových seznamů. Jednotlivé úrovně se 

vytváří pomocí klávesy TAB, která odsazuje text od levého okraje. Styl odrážek a číslování si 

můžete vybrat po rozkliku šipky u jednotlivých tlačítek. 

 

Řazení 

 Pokud dokument obsahuje položky, které je potřeba seřadit podle abecedy, čísla nebo 

data, stačí označit položky, které chceme seřadit, klikneme na Domů->Odstavec->Seřadit, 

vybereme typ seřazení (Text, Číslo, Datum), zvolíme, zda Vzestupně nebo Sestupně, a 

potvrdíme tlačítkem OK. 

 

Stínování 

 Funkce stínování znamená, že si celý odstavec podbarvíme-zvýrazníme libovolnou 

barvou. Tu si vybereme po rozkliknutí šipky v Domů->Odstavec->Stínování. Pokud budeme 

chtít vybarvit další odstavce stejnou barvou, stačí pouze označit text a kliknout na plechovku. 

Podbarvení se dá zrušit opětovným označením textu a kliknutím na „Bez barvy“. 
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Hledání, přesouvání a kopírování 

 Všechny tyto činnosti se dají provádět více způsoby. Je na vás si zvolit tu, která vám 

bude nejvíce vyhovovat a usnadní vám práci s dokumenty. 

 První možností je místní nabídka, kterou otevřeme kliknutím pravým tlačítkem myši.  

Tedy Označíme text->Klepneme do textu pravým tlačítkem myši->Zvolíme požadovanou 

činnost (Kopírování, Vyjmutí, Vložení). Je zde také nabídka Hledat, u označeného slova 

zvolením požadované funkce vám Word vypíše synonyma atd.  

 Druhou možností je použití klávesových zkratek, opět po označení textu. Při vkládání 

klepneme myší na místo, kam daný text chceme vložit. 

CTRL+C – kopírovat 

CTRL+X – vyjmou 

CTRL+V – vložit 

CTRL+F – hledat 

CTRL+H – najít a nahradit 

 Další možností přesouvání textu je Drag and Drop (přesuň a pusť). Označíme text, 

klepneme na něj levým tlačítkem, držíme ho stisknuté a při tom přesuneme šipku myši do 

místa, kam chceme text přesunout a pustíme. Pokud chceme, aby se označený text 

nepřemístil, ale zkopíroval, budeme postupovat stejně, ale u přesunu myší budeme držet 

stisknutou klávesu CTRL. 

 HLEDÁNÍ- Domů->Úpravy->Najít, do textového pole napíšeme požadované slovo 

a klepneme na tlačítko najít další. Po vyhledání dalšího slova v dokumentu opět klepneme na 

stejné tlačítko. Pozor, prohledávání dokumentu začíná v místě, kde máte umístěn kurzor. 

V okamžiku, kdy hledání dojde na konec dokumentu, zeptá se, zda má pokračovat v hledání 

znovu od začátku dokumentu. 

 Pokud chcete vyhledat všechna slova najednou, klikněte na Domů-> Úpravy->Najít a 

nahradit a vyberte tlačítko Zvýraznit hodnoty-Zvýraznit vše. Pro odstranění postupujte stejně, 

ale zvolte Zrušit zvýraznění. 

 

Najít a nahradit: 

 Pokud chceme opakovaný výraz nahradit za jiný, vybereme Domů->Úpravy->Najít, 

přepneme na Nahradit, do políček zadáme požadované výrazy a klikneme na Nahradit vše, 

pokud chceme nahrazovat jeden po druhém, klikneme nejdříve na Najít a pak na Nahradit. 

Toto okno vyvolá také zkratka CTRL+H. 

Styly 

 Používat styly při formátování textu se opravdu 

vyplatí, budete mít jistotu, že jsou jednotlivé typy 

odstavců naformátovány jednotně, aniž byste je museli 

hlídat nebo formátovat ručně každý zvlášť.  

 Můžete pak jednoduše měnit celý vzhled 

dokumentu a to tak, že např. změníte barvu nebo 

velikost písma u slov, která jsou označena jako Nadpis 

3 pomocí změny v nastavení stylu  

Nadpis 3.  

 Styly můžete vytvářet, upravovat i mazat.  

    Obr.4: Rychlé styly 
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Jak na styly 

  Seznam stylů najdete v Domů-> Styly. Zde najdete přednastavené rychlé styly, tedy 

seznam těch nejpoužívanějších. Na celý seznam se dostanete klinutím na šipku vedle. Pokud 

klepnete na Více, otevře se náhled všech aktuálních stylů dokumentu. Pro přiřazení stylu 

k odstavci se používá následující postup: 

 Označte si odstavec, ke kterému chcete styl přidat, klepněte na tlačítko s náhledem 

požadovaného stylu.  

 Kliknutím na šipku vedle tabulky Styly si můžete otevřít plovoucí okno se seznamem 

stylů, které se buď zobrazují jako seznam, nebo jako náhled (fce Zobrazit náhled) 

 

Úprava existujícího stylu 

 Pokud vám nastavený styl nevyhovuje svým nastavením, můžete si jej upravit dle 

vlastní potřeby.  

 Klepněte pravým tlačítkem myši na jméno stylu, který chcete změnit, ať už 

v Rychlých stylech, nebo v plovoucím okně, vyberte Změnit, proveďte úpravy a potvrďte OK. 

Rozkliknutím tlačítka formát si můžete vybrat, co chcete aktuálně formátovat (písmo, 

odstavec, tabulátory, jazyk atd..). 

 

Nový styl 

 Domů->Styly->Nový styl. Nyní si nastavte název, typ, zda chcete při tvorbě vycházet 

z existujícího stylu nebo ne (v tom případě vyberte Žádný styl) atd. Všechna nastavení nového 

stylu fungují stejně jako úprava existujícího stylu, jak jsme si popsali výše. 

 Přes tlačítko Spravovat styly se dostanete k velmi pokročilé správě a nastavení stylů, 

což je ale pro běžného uživatele nepodstatné. 

 

Sady stylů 

 Sady stylů se vyskytují od Wordu 2007 výše. Sada je vždy soubor, který obsahuje 

všechny důležité styly s jednotným designem. Pokud naformátujete text základními styly 

Wordu, můžete pomocí sady stylů přeformátovat celý dokument dle nastavení vybrané sady. 

Postup je následující. Domů->Styly->Změnit styly->Sada stylů, zde vyberte z nabídky 

například Výrazný. Celý dokument se automaticky přeformátuje do zvoleného stylu. Pokud se 

vám aktuální vzhled nelíbí, můžete sadu stylů změnit. Stylů, které jste si vytvořili sami, se 

tato změna nedotkne. Sadu stylů si můžete vytvořit vlastní tak, že změníte styly textu, nadpisů 

atd tak, jak jsme si popsali v Úpravě existujícího stylu. Poté kliknete na Domů->Styly-

>Změnit styly->Sada stylů->Uložit jako sadu rychlých stylů, zvolíte jméno a dáte Uložit.  

Vložení a úprava objektů 

 Do dokumentu můžete krom textu vkládat také objekty. Kromě obrázků to mohou být 

také grafy, tabulky a další. Všechny možnosti práce s těmito objekty najdete na kartě Vložení. 

Obrázky 

 Obrázky a fotografie jsou nejčastěji vkládaným prvkem. Vložení se provádí přes 

Vložení->Ilustrace->Obrázek, zde najdete požadovaný obrázek nebo fotografii a kliknete na 

Vložit. Pokud chcete s obrázkem dále pracovat, musíte si ho označit (pomocí klepnutí myší na 

obrázek). Kolem uvidíte rámeček s několika body. Těmito vody můžete měnit velikost 

obrázku a také s ním otáčet. 
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Změna velikosti obrázku tažením myši 

 Pokud chceme změnit velikost pomocí myši, stačí klepnout na zelený čtvereček v rohu 

obrázku, držet ho stisknutý a tahem myši ho upravit na požadovanou velikost. Otočení 

funguje stejně, jen s rozdílem, že musíme „uchopit“ vyznačený bod nad obrázkem a držet 

stisknuté tlačítko myši. 

 

Přesná změna velikosti 

 Pokud potřebujeme zadat přesné velikosti obrázku, klepneme pravým tlačítkem myši 

na obrázek, najdeme Velikost a v okně zadáme přesné rozměry. Lze zde také zadat přesné 

otočení ve stupních. 

Zarovnání obrázku 

 Obrázek se automaticky zarovnává k levému okraji stránky. Můžete jej však zarovnat 

na střed nebo vpravo. Obrázek se zarovnává stejně jako text, takže označením obrázku, 

Domů->Odstavec->vybrané zarovnání.  

 

Obtékání textu 

 Pokud vložíme obrázek do textu, text se automaticky přesune tak, že se objeví až pod 

obrázkem. Obtékání textu slouží k tomu, abychom mohli psát například vedle obrázku, nebo 

přes něj. Obtékání se upravuje pomocí klepnutí pravého tlačítka myši na obrázek, vybrání 

obtékání textu a zvolení požadovaného způsobu. Na kartě Formát, které se objeví po označení 

obrázku, můžeme provádět další pokročilá nastavení, ať už se jedná o změnu barvy nebo další 

úpravy jako změna tvaru obrázku, ohraničení obrázku, efekty obrázku atd. 

Klipart 

 Klipart je volně použitelný grafický prvek, který má něco symbolizovat. To znamená, 

že ho máte k dispozici, aniž byste ho museli malovat nebo hledat na internetu a nemusíte řešit 

autorská práva.  

 Vložení->Ilustrace->Klipart, do políčka Hledat zadejte klíčové slovo, pokud jste 

připojeni k internetu, můžete prohledávat i databázi serveru Microsoft. Vyberte požadovaný 

klipart, ten se vloží do dokumentu na místo kurzoru. S vloženým klipartem můžete pracovat 

stejně jako s vloženým obrázkem viz výše. 

Grafy 

 Grafy jsou pokročilé objekty, které můžete ve svých dokumentech využívat. Účelem 

grafu je podpořit názornou ukázkou prezentovaná fakta. Pokud chcete vytvořit graf, Word 

automaticky spustí program Excel, do kterého můžete zdrojová data pohodlně zadávat. 

 

Vložení do dokumentu 

 Vložení->Ilustrace->Graf, zde vybereme typ grafu a potvrdíme OK. Word otevře 

aplikaci Excel, kam zadáte potřebná data. Pokud potřebujete zvětšit počet řádků nebo sloupců, 

uchopte myší roh modrého rámečku, podržte tlačítko stisknuté a rámeček roztáhněte. Po 

zadání dat zavřete okno Excelu. Velikost grafu se dá upravit taktéž tažením myší. 

 Je-li graf označen, objeví se karty Návrh, rozložení a Formát. Těmi můžete graf 

upravit – Kartou návrh změnit typ, upravit data, rozložení a styl grafu, v kartě Rozložení 

můžete do grafu vložit obrázek, tvar nebo textové pole, upravit název grafu, popisky, legendy, 

případně upravit mřížku grafu. Karta formát nabízí další úpravy vzhledu grafu. 
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Tabulky 

 Tabulky ve Wordu existují ve dvou provedeních. První je přímo součástí Wordu, 

druhá je vložený objekt z Excelu. Pro obyčejné tabulky si vystačíte s prvním typem, pokud 

chcete využívat vzorce a výpočty, budete potřebovat typ druhý. 

 Tabulku vložíte přes Vložení->Tabulka->Vložit tabulku, nyní zadáte požadované 

parametry a potvrdíte OK. Word nabízí také přednastavené tabulky, které můžete 

do dokumentu vložit Vložení->Tabulky->Rychlé tabulky. 

 Označíte-li tabulku, objeví se Karty Návrh a Rozložení. Ve skupině Styly tabulky 

najdete předpřipravené vzory, kterými můžete tabulku automaticky naformátovat. Ve skupině 

Možnosti stylů tabulky určete základní parametry a nastavení pro části tabulky. 

 Ohraničení buněk a jeho změna se dělá přes Návrh->Ohraničení, zde si vyberete 

z nabízených možností. Tabulka, kterou chceme ohraničit, musí být označená, jinak se nám 

nezobrazí karta Návrh. 

 Vlastnosti tabulky najdete na kartě Rozložení, zde můžete upravit Zarovnání, Obtékání 

textu, přednastavit šířku tabulky, upravit ohraničení a stínování atd. 

 Chcete-li určit výšku řádku, klikněte na označenou tabulku pravým tlačítkem myši, 

zvolte Řádek, zaškrtněte možnost Zadat řádek, doplňte číselnou hodnotu a potvrďte. 

Záhlavní, zápatí a čísla stran 

 Záhlaví a zápatí jsou termíny označující místo na stránce úplně nahoře a úplně dole. 

Do záhlaví a zápatí dokumentu lze vložit text, obrázky atd. a tyto části se upravují odděleně 

od hlavního obsahu dokumentu.  

 Rozložení stránky->Vložení->Záhlaví/Zápatí 

 Do záhlaví můžete například vložit logo vaší firmy, do zápatí kontaktní informace. 

 Záhlaví a Zápatí lze upravovat pomocí Vložení->Záhlaví/Zápatí->z nabídky si můžete 

vybrat předpřipravený formát, nebo volbou Upravit Záhlaví/Zápatí vytvořit svůj vlastní. 

 Word se přepne do režimu úpravy záhlaví/zápatí, v tuto chvíli nelze upravovat hlavní 

oblast dokumentu. Na panelu přibude karta Návrh, pomocí kterého můžete záhlaví/zápatí 

upravit. 

 Režim úpravy ukončíte klepnutím na Zavřít záhlaví a zápatí. 

 Záhlavní a zápatí jsou stejná v celém dokumentu/oddíle, pokud nenastavíte ve skupině 

Možnosti něco jiného, např. Jiné na první stránce, Různé liché a sudé stránky atd. 

 

Čísla stránek  

 Číslování se vkládá do záhlavní nebo do zápatí stránky pomocí Vložení->Záhlaví a 

zápatí->Číslo stránky, zde můžeme vybrat přednastavený formát, nebo ho upravit pomocí 

Formát číslování stránek. Úpravu potvrdíme stisknutím OK. 

Obsah, poznámky pod čarou, citace 

 Pokud chcete využívat tyto funkce, je vhodné mít všechny odstavce, zejména nadpisy, 

formátované pomocí správně použitých stylů a poznámky pod čarou a citace vkládat 

výhradně pomocí automatických funkcí, jinak nebudou automatické funkce fungovat správně. 

Výše popsané prvky se vkládají pomocí karty Odkazy. 

 

Obsah 

 Tato funkce umí vytvořit hierarchicky seřazený obsah, proto je třeba, aby styly byly 

skutečně všude nastavené správně. Pokud je nemáte, je možné je přidat do textu dodatečně, 

případně je upravit. 
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 Klikneme do místa, kam chceme Obsah vložit, přejdeme na Odkazy->Obsah->a buď 

vybereme předdefinovaný styl, nebo klepneme na Vložit obsah, ten naformátujeme podle 

potřeby a potvrdíme OK.  

 Budete-li chtít přejít z obsahu na konkrétní část dokumentu, stačí stisknout klávesu 

CTRL a kliknout myší na zvolený nadpis v obsahu. 

 Pokud do dokumentu přibydou další nápisy, stačí klepnout na Aktualizovat tabulku 

ve skupině Obsah. 

 

Rejstřík 

 Rejstřík je možné vygenerovat podobně jako obsah. Nejprve však musíte označit 

výrazy, které do rejstříku chcete zahrnout. Nejprve si dané slovo označte, jděte na Odkazy-

>Označit položku->Označit. Pokud chcete přidat do rejstříku odkazy na všechny stránky, 

které obsahují toto slovo, klepněte na Označit vše. 

 Po zařazení slova do rejstříku se u něj objeví značka. Ta jde zobrazit/skrýt pomocí 

CTRL+SHIFT+8. Slovo z rejstříku vyjmete smazáním formátovací značky. 

 

Poznámky pod čarou 

 Poznámky pod čarou je vhodné vkládat automaticky, tím získají jednotlivé 

formátování a automatické číslování. K libovolnému slovu můžete vložit odkaz na poznámku 

pod čarou, která se automaticky vloží na konec stránky a očísluje. U odkazovaného slova je 

pak číslo poznámky označeno indexem.  

 Odkazy->klepněte za slovo, ke kterému chcete přidat odkaz nebo poznámku pod 

čarou->Poznámka pod čarou->Vložit poznámku pod čarou. K podrobnému nastavení se 

dostanete přes šipku v rohu u Poznámky pod čarou. Poznámku lze editovat jako běžný text, 

obdobně se dají k libovolnému slovu vložit vysvětlivky, tj. klepnout na Poznámky pod čarou-

> Vložit vysvětlivku. 

 

Citace a bibliografie 

 Citace a seznam bibliografie se do dokumentu vkládá podobným způsobem jako 

rejstřík. Tato funkce se hodí v případě, že potřebujete na více místech citovat z jedné 

publikace. Výhodnou je možnost automatického vytvoření seznamu citovaných zdrojů. 

 Odkazy->klepněte na místo, kde chcete citaci-> Citace a bibliografie->Vložit citaci-

>Přidat nový pramen (stačí u každé publikace jen jednou, pak už ho můžete vybrat ze 

seznamu)->Vytvořit pramen->zadejte potřebné údaje, potvrďte OK. 

 Pokud potřebujete nastavit podrobnosti, otevřete  Odkazy->Citace a bibliografie-

>Spravovat prameny, otevře se Správa referencí.  

 Otevřením Odkazy->Citace a bibliografie->Styl můžete upravit způsob uvádění 

odkazů na použité zdroje. 

Vložení seznamu citovaných zdrojů: 

 Odkazy->Citace a bibliografie->Bibliografie->Vložit bibliografii.  

 Obdobně lze vložit seznam obrázků, ten najdete v Odkazy->Titulky->Vložit seznam 

obrázků. 

Korespondence 

 Pomocí funkce hromadné korespondence můžete vytvořit sadu dokumentů (formuláře, 

archy štítků s adresami), kde každý dopis nebo štítek obsahuje stejný druh informací, ale 

samotný obsah se u jednotlivých dopisů (štítků) liší. Můžete tedy každého zákazníka oslovit 
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jménem, informace v každém dopisu (štítku) pocházejí z položek ve zdroji dat-databáze adres 

atd., která se dá buď importovat, nebo vytvořit přímo pro tento účel. 

Průvodce vytvořením hromadné korespondence otevřete pomocí: 

 Korespondence->Spustit hromadnou korespondenci->Podrobný průvodce hromadnou 

korespondencí. Průvodce se zobrazí v samostatném okně a provede vás všemi nezbytnými 

kroky. Zároveň zobrazuje nápovědu ke každé položce. 

Revize a komentáře 

 Revize dokumentu se používá především v okamžiku, kdy na dokumentu spolupracuje 

víc lidí, případně pokud někdo provádí korektury. Pomocí revize můžeme sledovat provedené 

změny, navíc můžeme k jednotlivým slovům/větám/odstavcům přidat komentář.  

 Pokud zapnete Sledování změn, všechna smazaná a naopak přidaná slova 

se v dokumentu automaticky vyznačí.  Jednotlivé změny je pak možné přijmout nebo 

odmítnout. 

Sledování změn v dokumentu: 

 Revize->Sledování změn-> Změnit jméno uživatele (zkontrolujte/upravte Uživatelské 

jméno a iniciály, bude tak možné později rozeznat, kdo změny provedl) Klepněte do horní 

části tlačítka Sledování změn, tím se zapne režim, ve kterém se zaznamenávají veškeré změny 

v dokumentu. (Pokud je podsvícené tlačítko Sledování změn, funkce je aktivní, opětovným 

klepnutím na toto tlačítko se funkce vypne). 

Druhy změn: 1) Nový text (obrázek, graf atd.) se vyznačí jinou barvou a podtržením 

  2) Smazaný text se vyznačí textem v bublině 

  3) Změna formátování se vyznačí bublinou s popisem změny 

 Pokud chcete zobrazit okno s chronologickým sledováním změn, klepněte na Podokno 

revizí. 

 Jednotlivé vyznačené změny lze přijmout nebo odmítnout. Pokud chcete přijmout 

všechny najednou, klepněte na Revize->Změny->Přijmout->Přijmout všechny změny 

v dokumentu. Obdobně lze všechny změny odmítnout.  

 

Komentáře 

 Kromě sledování změn lze využít funkce komentáře ke konkrétnímu 

slovu/větě/odstavci. Pomocí komentáře můžete např. spoluautorovi sdělit své připomínky, 

nápady atd. týkající se konkrétní části textu.  

 Nejprve si označte text, ke kterému chcete komentář přidat. Poté klikněte na Revize-

>Komentář->Nový komentář, u pravého okraje stránky se zobrazí bublina, do které můžete 

vepsat svou poznámku.  Komentář se smaže klepnutím pravého tlačítka myši a vybráním 

možnosti Odstranit komentář. 

 

Porovnání dvou dokumentů 

 V případě, že potřebujete zjistit změny provedené v dokumentech, ve kterých nebylo 

zapnuté ukládání revizí, stačí použít funkci porovnání dvou dokumentů a porovnat původní 

verzi s tou aktuální.  

 Revize->Porovnat->Porovnat->Kombinovat, vyberte originální a upravený dokument 

a potvrďte OK. Word vytvoří z kombinace těchto dvou dokumentů dokument nový, ve kterém 

budou rozdíly vyznačeny podobně jako u Sledování změn.  

 Pokud chcete porovnat jen určitou část dokumentu, klikněte v okně Sloužené 

dokumenty na tlačítko Více. Nyní můžete odškrtat ty části dokumentu, které porovnávat 

nechcete.  
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Uložení a tisk dokumentů 

 Office 2007 a 2010 ukládá data v novém formátu .docx. Pokud budou dokument 

využívat i uživatelé se starší verzí Office, je třeba s tím počítat a dokumenty ukládat v .doc. 

SOUBOR->Uložit jako->Dokument aplikace Word 97-2003.  

 
Obr.5: Uložení dokumentu 

 Chcete-li uložit aktuální dokument jako šablonu, klikněte na 

SOUBOR->Uložit jako->vyberte Šablona aplikace Word a dokument uložte mezi Šablony. 

 

Tisk dokumentu 

Pro rychlý tisk použijte: 

 SOUBOR->Tisk, otevře se dialogové okno, zde zkontrolujte/upravte parametry 

nastavení a zahajte tisk stisknutím OK. Obdobně se dá toto okno vyvolat zkratkou CTRL+P. 

 Mezi nejdůležitější parametry patří: Rozsah stránek, Počet kopií, Počet stránek na list. 

 Pokud chcete vytisknout jen určitou část dokumentu, označte text, který chcete 

vytisknout, stiskněte CTRL+P, v dialogovém okně tisk označte položku Výběr a potvrďte 

OK. 
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Excel 2010 

Základní informace 

 Excel slouží k organizaci dat, tvorbě tabulek, přehledů, seznamů, databází atd. 

 Využijete ho k tvorbě faktur, třídních knih, plánů, grafů apod. Správně připravený 

formulář zvládne vyplnit i člověk, který se s Excelem nikdy předtím nesetkal. 

 Všechny funkce Excelu jsou seskupeny v pásu karet, kde každá karta obsahuje logicky 

související skupinu funkcí.  

 

Karty:  

1) Domů (Schránka, Písmo, Zarovnání, Číslo, Buňky, Styly, Úpravy) 

2) Vložení (Stránky, Tabulky, Ilustrace, Grafy, Odkazy, Text) 

3) Rozložení stránky (Motivy, Vzhled stránky, Přizpůsobit měřítko, Možnosti listů, 

Uspořádat) 

4) Vzorce (Knihovna funkcí, Definované názvy, Závislosti vzorců, Výpočet)  

5) Data (Načíst externí data, Připojení, Seřadit a filtrovat, Datové nástroje, Osnova) 

6) Revize (Kontrola pravopisu, Komentář, Změny) 

7) Zobrazení (Zobrazení sešitů, Zobrazit či skrýt, Lupa, Okno, Makra) 

Obr.1: Pás karet 

 

Po spuštění aplikace 

 Soubory Excelu se nazývají sešity. Po spuštění aplikace se vám tedy otevře sešit se 

třemi prázdnými listy. Aktuální počet listů vidíte na spodní liště vlevo. Zde také můžete 

libovolně přidávat listy.  

 V SOUBOR->Nový si můžete vybrat z přednastavených šablon. 
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Obr.2: Nový dokument 

 

 Sloupečky i řádky jsou označeny, sloupečky písmenem, řádky číslem. Základní 

„čtvereček“ se jmenuje buňka, každá buňka je označena dle sloupečku a řádku, ve  kterém se 

nachází, např. B3.  

Vkládání dat do buněk 

 Do buněk se dají vkládat čísla, text, vzorce a hypertextové odkazy. Pokud chcete 

vložit do buňky číslo nebo text, nejprve buňku označte (klepněte myší) a začněte psát. 

  Chcete-li opravit buňku, která už obsahuje informace, stiskněte klávesu F2, jinak se 

celá buňka přepíše. 

 V případě, že je vložený text delší než šířka sloupce, zobrazí se pouze jeho část. Celý 

je vidět v adresním řádku po kliknutí na buňku.  

 Protože lze čísla zobrazovat vícero způsoby, před vložením dat do buněk je třeba 

buňku nastavit tak, aby zobrazovala tím způsobem, který zrovna potřebujeme, tedy je 

naformátovat. O možnostech formátování se dočtete dále.  

 Text se v buňkách automaticky řadí doleva, čísla doprava. Pokud chcete potlačit toto 

automatické formátování, vložte před zadávanou hodnotu apostrof, tím se vše zobrazí jako 

text. Zelený praporek u takovéto buňky značí nekonzistentní zadání. Po najetí myší na buňku 

se vám zobrazí nabídka s funkcemi, které můžete využít k opravě. Pokud máte buňku 

vyplněnou správně, praporek ignorujte. 

 Automatické dokončování je funkce, která vám v okamžiku, kdy Excel rozpozná 

podobnost zadávaných dat, nabídne celou hodnotu. Pokud odpovídá hodnotě, kterou 

požadujete, stačí ji jen potvrdit klávesou Enter. 
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Vzorce a funkce 

 Zadávání vzorců začínáme „=“. Tedy pokud budeme chtít sečíst hodnotu buňky A1 a 

B1 a výsledek zobrazit v buňce C1, klikneme na buňku C1 a do horního příkazového řádku 

vepíšeme =A1+B1. Odečítání funguje stejně, jen místo znaménka + použijete -. 

 Místo zadávání jednotlivých názvů do vzorce stačí klepnutí myši na příslušnou buňku. 

 Úprava vzorce v buňce se provádí klepnutím a stisknutím klávesy F2. 

Grafické objekty 

 Vkládání objektů funguje podobně jako ve Wordu a PowerPointu, taktéž jejich úprava. 

Můžete vkládat Obrázky, Kliparty, SmartArt, Tvary (a Grafy, o těch až dále). 

 Všechny tyto objekty můžete vložit přes kartu Vložit->Ilustrace, zde si zvolíte, jaký 

objekt chcete vložit, otevře se vám dialogové okno, kde najdete příslušný objekt a potvrdíte 

tlačítkem Vložit.  

 

Obrázky 

 Při vkládání obrázků je vhodné komprimovat jejich velikost, tím se usnadní 

manipulace s nimi například při posílání e-mailem atd.  

 Komprimace se provádí označením obrázku a kliknutím na Formát->Upravit-

>Komprese obrázku. Zde si vyberete tu pro vás nejvhodnější z nabídky Tisk, Obrazovka, 

Email (podle toho, k čemu budete chtít dokument využívat). 

 Kromě komprese nabízí záložka Formát spoustu dalších možností úpravy obrázku, ať 

už je to změna jasu, kontrastu, různých stylů a ohraničení atd. Celý výběr se vám otevře přes 

Formát-> Styly->šipka vpravo dole. Můžete také zvolit, zda chcete, aby byl text viditelný 

před obrázkem. To se provádí označením obrázku a na záložce formát kliknutím na Přenést 

do pozadí. Tímto způsobem si také můžete nastavit pořadí vzájemně se překrývajících 

obrázků. K operacím s větším množstvím prvků se hodí funkce Uspořádat. 

 

Klipart 

 Kliparty nejsou vaše fotografie a obrázky, ale grafika dodávaná jako součást 

MS Office. Práce s kliparty funguje na stejném principu jako s vašimi osobními fotografiemi 

a obrázky.  

 

SmartArt 

 Pomocí této funkce můžete vytvářet vlastní ilustrace dokumentu.  

 Vložení->Ilustrace->SmartArt, otevře se vám tabulka, kde si můžete zvolit ideální 

rozložení obrázku. V nabídce je Proces, Hierarchie, Cyklus, Relace, Matice a Jehlan. Nyní 

můžete do tvarů doplnit vlastní text klepnutím na [text] v podokně textu. Tvary se dají 

přidávat a odstraňovat podle potřeb uživatele.  

 Doporučujeme množství tvarů a použitého textu omezit pouze na klíčové body, kvůli 

snadné orientaci. 

 Pro větší množství informací je vhodný např. typ Jehlan. Pokud potřebujete zobrazit 

nějaký plynulý postup, tedy šipky jedním směrem, je vhodný typ Proces, šipky do  kruhu 

nabízí typ Cyklus. 

Změna barev: Označte obrázek, klepněte na Nástroje->Návrh->Styly->Změnit barvy. 

Hypertextové odkazy 

 Hypertextové odkazy jsou linky, které vás po klepnutí odkážou přímo na internetovou 

stránku. Nejjednodušší je vepsat do buňky internetovou adresu, tedy „http://... nebo www “  

pokud je adresa v tomto tvaru, automaticky se změní na hypertextový odkaz. Estetičtější 
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řešení je vytvořit hypertextový odkaz z prostého textu. Vepište do buňky text, který chcete, 

aby odkazoval na internetové stránky, klikněte na tlačítko Hypertextový odkaz a do pole 

Adresa doplňte internetovou adresu, na kterou chcete, aby odkazoval. Potvrďte OK. 

(Obdobně funguje označení buňky a zkratka CTRL+K.) 

 Odkaz se aktivuje podržením klávesy CTRL a kliknutím myší na odkaz.  

 Hypertextový odkaz nemusí odkazovat pouze na internetové stránky, ale i například na 

další místa v dokumentu. Po označení buňky stiskněte CTRL+K, otevře se vám dialogové 

okno, ve kterém si v levém sloupci můžete vybrat, kam má odkaz vést.  

Oblasti buněk 

 Oblastí buněk je myšleno několik najednou označených buněk. 

 Buňky můžeme označit například kliknutím do krajní a přetažením myší přes další 

buňky, které chceme označit. Stejným způsobem se dají buňky označit pomocí klávesy 

SHIFT a šipek. Pokud chcete označit víc oblastí najednou, držte v průběhu označování 

stisknutou klávesu CTRL.  

 Pokud chcete označit celé řádky a celé sloupce, klikněte záhlaví konkrétního 

sloupce/řádku. Více sloupců/řádku označíte opět tak, že při označování podržíte stisknutou 

klávesu CTRL. 

 Odstranění obsahu buněk provedete pomocí klávesy Del, buňky úplně odstraníte 

pomocí zkratky CTRL+-. Další možností je klepnout na označenou buňku pravým tlačítkem 

myši a zvolit požadovanou funkci. Buňky můžeme také přesouvat pomocí označení a 

klasických zkratek CTRL+X (vyjmutí) CTRL+V (vložení).  Řádky je možné přidat klepnutím 

pravým tlačítkem myši do požadované oblasti a zvolením Vložit buňky- nové sloupce se 

vkládají vlevo od označené oblasti, nové řádky nad  vyznačenou oblast. 

 

Řady a posloupnosti 

 Chcete-li vyplnit sloupec nebo řádek posloupností, zadejte do 1. Buňky první hodnotu. 

Pokud nevyplníte 2. buňku, Excel se pokusí doplnit posloupnost sám. Například zadejte do 

buňky A1 slovo leden. Nyní najeďte na pravý dolní roh buňky. Ve chvíli, kdy se místo šipky 

objeví černé plus, stiskněte levé tlačítko myši a táhněte (po sloupci nebo řádku, dle potřeby). 

Excel vám sám od sebe nabídne další možnosti-únor, březen atd.). Toto funguje v případě 

lineární posloupnosti. Pokud chceme například vypsat sudá čísla, vepíšeme do prvních dvou 

buněk 2 a 4, obě buňky označíme, v pravém dolním rohu oblasti klikneme na černé plus a 

oblast dle potřeby rozšíříme. 

 

Formátování buněk 

 Formát buňky určuje, jaká hodnota bude v buňce obsažena a jak se obsah buňky 

zobrazí.  

 Druhy formátu jsou: Obecný, Číslo, Měna, Účetnický, Datum, Čas, Procenta, Zlomek, 

Matematický, Text, Speciální a Vlastní.   

 Změnu formátu buňky můžete provést přes Domů->Číslo. Další možností je kliknout 

na buňku pravým tlačítkem myši a zvolit možnost Formát buňky. V okně, které se vám 

otevře, můžete kromě formátu měnit také písmo, zarovnání, ohraničení atp., stejně jako přes 

funkce na kartě Domů.  

 Formátování písma v buňkách je identické jako ve Wordu. Můžete změnit font, 

velikost písma, zvýraznit ho tučně, podtržením či kurzívou, změnit jeho barvu, případně ho 

zvýraznit barevným pruhem.  Domů->Písmo. 

 Pomocí Domů->Číslo můžete (jak již bylo řečeno) nastavovat a upravovat formát 

buněk.  



 

112 

 Přes Domů->Styly můžeme pomocí několika kliknutí změnit design celé tabulky. 

I toto formátování funguje stejně jako Styly ve Wordu. 

  

Nastavení listů a sešitů 

 Pokud spustíme Excel, objeví se před námi tři prázdné listy, pojmenované List1 až 

List3, pokud potřebujeme listy přidat, klepneme na ikonku nové stránky za posledním listem.  

Aktuální list můžeme přejmenovat, přesunout či smazat kliknutím na záložku s jeho jménem 

pravým tlačítkem myši a zvolením příslušné možnosti.  

Nový sešit otevřeme pomocí klávesové zkratky CTRL+N, případně přes SOUBOR->Nový. 

V druhém případě se nám otevře dialogové okno, ve kterém si můžete z přednastavených 

šablon vybrat požadovanou podobu vašeho sešitu. Tím si usnadníte práci s následným 

formátováním. 

Pokročilé funkce 

Vzorce a funkce 

 Vzorce jsou rovnice, které umí provádět výpočty s hodnotami, které zadáte do listu. 

Každý vzorec začíná znaménkem =. Už dříve jsme si ukázali, jak vytvořit a pracovat 

s jednoduchým vzorcem.  

Funkce jsou předdefinované vzorce, díky 

kterým lze provádět jednoduché i složitější 

výpočty.  

 Jedním z častěji používaných je například 

funkce zaokrouhlit. Pokud chceme zaokrouhlit 

číslo v buňce B1, na kartě Vzorce->Vložit funkci, 

najdeme funkci ZAOKROUHLIT, objeví se 

okénko, do kterého zadáme, kterou buňku chceme 

zaokrouhlit a na kolik desetinných míst.  

    Obr.3: Vložit funkci 

 

Struktura funkce 

 Struktura funkce nám říká, z jakých částí se daná funkce skládá. Obecně je 

to znaménko =, název funkce, začátek závorky, argumenty funkce (oddělené středníky) a 

konec závorky. 

 Funkce se tedy zadávají přes Vzorce-> Vložit funkci. Při zadání názvu funkce se 

zobrazí její popis. 

Relativní, Absolutní a smíšený odkaz: 

 U relativního odkazu pokud se změní umístění buňky, které obsahuje vzorec, změní se 

i odkaz. Tedy pokud vzorec zkopírujete do více řádků/sloupců, odkaz se automaticky 

přizpůsobí danému řádku/sloupci.  

 Absolutní odkaz vždy odkazuje na buňku v určitém umístění. Absolutní odkaz vypadá 

například takto: $A$1.  Pokud tento vzorec zkopírujete do jiné buňky, bude pořád odkazovat 

na původní, neupraví se. 

 

Tipy a triky : 

 Rychlé kopírování vzorců: Vyberte oblast buněk, ve které chcete provést výpočet, 

vepište vzorec a stiskněte CTRL+Enter. Tím se vloží vzorec do každé buňky. 

 Automatické dokončování vzorce: Po zadání symbolu = a počátečních písmenech 

požadovaného vzorce Excel automaticky nabídne seznam názvů. 

 Automatické shrnutí. Pokud chcete provést rychlé shrnutí seznamů čísel, klepněte na 

tlačítko Vzorce->Knihovna funkci->Automatické shrnutí a můžete si vybrat mezi Součtem, 
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Průměrem, Počty, Maximem a Minimem, ve zvolené buňce se vám automaticky spočítá 

výsledek. 

Grafy 

 Označte oblast, ze které chcete 

vytvořit graf. Klikněte na Vložit->Graf. 

Nyní si vyberte požadovaný typ grafu. 

Po vytvoření grafu se objeví karty 

Návrh, Rozložení a Formát. Pomocí 

těchto karet můžete přizpůsobit graf 

přesně svým požadavkům.  

 Chcete-li změnit typ celého 

grafu, klepněte na Návrh->Typ grafu-

>Změnit typ grafu.  

   Obr.4: Vložit graf 

 

 Excel nabízí celou řadu předdefinovaných rozložení a stylů, kterými můžete graf 

upravit. 

 Celý design grafu změníte přes Formát-> Rychlé styly. Zde si můžete vybrat 

požadované, případně nadefinovat vlastní styl.  

 

Typy grafů a jejich použití:  

 Sloupcové: znázorňují změny dat za určité časové období, porovnávají položky. 

Kategorie se obvykle používají na vodorovné ose, jejich hodnoty na svislé. 

Spojnicové grafy: Zobrazují souvislá data v čase a jejich srovnání.  

Výsečové grafy: Porovnání jedné datové řady. Vhodné když ani jedna z hodnot není záporná 

nebo blízká nule. Např. tzv. „volební koláče“. 

Pruhové grafy: Zobrazuje porovnání jednotlivých položek.  

Plošné grafy: Zobrazují velikost změny v průběhu času, například nárůst zisku v průběhu 

času. 

XY bodové grafy: Zobrazují vztahy mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách, 

případně vykreslují dvě skupiny čísel jako řadu souřadnic XY. 

Burzovní grafy: Slouží ke znázornění kolísání cen akcií, případě k prezentaci dat jako jsou 

změny denních a nočních teplot atd.  Zde je velmi důležité dbát na správné uspořádání dat. 

 

Řazení dat 

 Ať už chcete vytvořit seznam jmen, seřadit výsledky od nejvyšších po nejnižší nebo 

uspořádat text podle barev, budete potřebovat funkci, která vám vyhledávání a řazení usnadní.   

Nejvhodnější a nejrychlejší je funkce Automatický filtr. Data lze řadit nejen podle textu, čísel, 

data nebo času, ale také podle formátu textu včetně barvy buněk.  

 Domů->Úpravy->Seřadit a filtrovat, zde si vyberte, zda „od A do Z“ nebo 

„od Z do A“. 

 Pozor na formát čísel, je nutné mít všechna čísla naformátovaná stejně, ať už jako 

čísla, nebo jako text, jinak se řazení rozhodí.  

Formát všech dat najednou: 

 Domů->Písmo->Formátovat písmo buňky->Číslo>Text. 

 

Řazení čísel 

 Vyberte sloupec s číselnými daty. Domů->Úpravy->Seřadit a filtrovat-> „Seřadit 

od nejmenšího k největšímu“ nebo „seřadit od největšího k nejmenšímu“. 
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Řazení kalendářních dat a časových údajů 

 Označte sloupec s daty/časy, Domů-> Úpravy-> Seřadit a filtrovat-> „Od nejstaršího 

k nejnovějšímu“ nebo „Od nejnovějšího k nejstaršímu“. 

 

Řazení podle formátu a barev 

 Vyberte sloupec dat, Domů->Úpravy->Seřadit a filtrovat->Vlastní řazení. Zobrazí 

se dialogové okno. Sloupec->Seřadit podle->vyberte sloupec, který chcete seřadit. Řazení-

>vyberte typ řazení. Barva buňky/Barva písma/Ikona buňky.  

 

Automatický filtr 

 Po vyfiltrování dat jsou zobrazeny pouze řádky, které splňují požadovaná kritéria. 

S touto množinou můžeme libovolně pracovat.  

 Domů-> Úpravy->Seřadit a filtrovat->Filtr. U prvního data se zobrazí šipka, 

po rozkliknutí si můžeme vybrat, které položky chceme vyfiltrovat. 

Uložení a tisk dokumentů 

 Office 2007 a 2010 ukládá data v novém formátu .xlsx. Pokud budou dokument 

využívat i uživatelé se starší verzí Office, je třeba s tím počítat a dokumenty ukládat v .xls. 

Soubor->Uložit jako->Dokument aplikace Word 97-2003. 

 
Obr.5: Uložit jako 

 

Tisk dokumentu 

Pro rychlý tisk použijte: 

 SOUBOR->Tisk, otevře se dialogové okno, zde zkontrolujte/upravte parametry 

nastavení a zahajte tisk stisknutím OK. Obdobně se dá toto okno vyvolat zkratkou CTRL+P. 

 Mezi nejdůležitější parametry patří: Rozsah stránek, Počet kopií, Počet stránek na list. 

Pokud chcete vytisknout jen určitou část dokumentu, označte text, který chcete vytisknout, 

stiskněte CTRL+P, v dialogovém okně tisk označte položku Výběr a potvrďte OK. 
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PowerPoint 

Úvod 

 PowerPoint je jednoduchý nástroj pro tvorbu prezentací. Ty najdou uplatnění 

především při promítání na plátno při tiskových konferencích, prezentacích projektů či 

k vizuálnímu dokreslení přednášek. 

 Prezentace se skládá z jednotlivých snímků (snímek=slide), kde každý snímek 

obsahuje část prezentace které je postupně zobrazována. To je hlavní výhoda PowerPointu 

oproti PDF, kde se jednotlivé stránky zobrazí najednou. S ohledem na fakt, že většina 

prezentací bývá promítána, je třeba brát ohled na čitelnost a upravit velikost písma a množství 

informací, které divák v jeden okamžik vidí. 

 
Obr.1: Prázdná stránka 

  

 Na jeden snímek se tedy vejde jen velmi malé množství informací v porovnání 

s klasickým dokumentem. 

 Další výhodou PowerPointu je schopnost kromě textu, obrázků a grafů pracovat také 

s hudbou a animacemi. 

 

Po spuštění 

 Pokud spustíte PowerPoint, objeví se 

před vámi prázdná prezentace s jedním 

snímkem. Obdobně jako v ostatních 

programech Office 2007 a 2010, i zde se 

nachází pás karet, které umožňují snadný 

přístup ke všem důležitým funkcím 

PowerPointu. Vlevo se nachází panel 

s přehledem snímků celé prezentace a vpravo 

hlavní okno, které zobrazuje aktuální snímek, 

se kterým pracujete.  

  Obr.2: Šablony a motivy 
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Jak vytvořit jednoduchou prezentaci 

Jméno prezentace 

 Po spuštění se objeví prázdná stránka-šablona s předdefinovanými poli nadpisu 

a podtitulu.  

Vkládání snímků 

 Nový snímek získáte klepnutím pravým tlačítkem myši do prázdného prostoru 

v levém panelu a zvolením položky Nový snímek, nebo klepnutím na Domů->Snímky->Nový 

snímek.  

 U možnosti 2 s můžete vybrat typ šablony, který potřebujete. Standardně se snímek 

skládá z nadpisu a prostoru pro text.  

Vkládání textu 

 Práce s textem v PowerPointu se velmi podobá práci ve Wordu. V základu se text 

zobrazuje jako bodový seznam s odrážkami, které jdou libovolně upravit, případně smazat. 

Typ odrážek se dá změnit na kartě Domů->Odstavec->Odrážky, zde si rozkliknutím šipky 

můžete vybrat požadovaný typ. 

 Na kartě Domů->Písmo najdete všechny důležité funkce pro úpravu textu, ať už 

se jedná o font, velikost písma, barvu, tučnost, kurzívu, podtržení, indexy atd. 

V PowerPointu fungují stejné klávesové zkratky jako ve Wordu 

CTRL+C zkopíruje označený text do schránky 

CTRL+V vloží zkopírovaný/vyjmutý obsah na místo, kde se aktuálně nachází kurzor myši 

CTRL+X vyjme text, tedy uloží ho do schránky a odstraní ho z původního umístění 

CTRL+A označí celý dokument 

SHIFT+ ŠIPKY označí text, po kterém se pohybuje kurzor psaní 

CTRL+B zvýrazní označené písmo tučně 

CTRL+I zvýrazní označené písmo kurzivou 

CTRL+U zvýrazní označené písmo podtržením 

 
Obr.3: Panel nástrojů 
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Práce se snímky 

 Snímky je možné smazat jejich označením v levém panelu a stisknutím klávesy 

Delete, smazaný snímek vrátíte pomocí CTRL+Z. Přesunutí snímku provedete chycením 

přesouvaného snímku myší a přesunutím v levém sloupci na vybrané místo. 

Pozadí snímků 

 Je třeba najít rovnováhu mezi zajímavostí a dobrou čitelností prezentace. Černý text na 

bílém pozadí působí monotónně. Barva textu se změní tak, že vybraný text označíte a kliknete 

na Domů->písmo->barva písma. Barvu pozadí změníte kliknutím pravým tlačítkem myši na 

náhled slidu v levém sloupci a vyberete Formát pozadí. Zde se vám otevře nabídka možností 

jako souvislá výplň, přechodová výplň atd.  

Vkládání objektů 

 Do prezentace lze vložit široká škála objektů od obrázků, klipartu, různé tvary, grafy 

atd. 

 To se provádí přes kartu Vložení, kde si vyberete požadovaný typ objektu, otevře se 

vám dialogové okno pro vyhledání souboru, ať už v počítači v případě obrázků, 

nebo v databázi Office v případě klipartu. Objekty mají po vložení po svých okrajích kolečka, 

těmi se dá regulovat jejich velikost. Kolečko nad horním čtverečkem slouží k rotaci 

s objektem. Objekt posunete podržením myši a přetažením na libovolné místo. 

 

Zobrazení 

 Pokud se chcete podívat, jak vypadá vámi vytvořená prezentace, stiskněte klávesu F5. 

Prezentace se spustí v režimu na celé obrazovce. Jednotlivé slidy můžete posunovat buď 

stisknutím klávesy Enter nebo klikáním myši.  

 

Uložení prezentace 

 Obdobně jako v případě Wordu, i nové verze PowerPointu (2007 a 2010) mají místo 

klasické koncovky .ppt koncovku .pptx, kterou starší verze PowerPointu nemusí umět přečíst. 

Do „starého“ formátu uložíte prezentaci přes W->Uložit jako->Prezentace aplikace 

PowerPoint 97-2003. Novější formát je označen jako Prezentace aplikace PowerPoint. 

 

Rozšíření 

 Tímto máme základní prezentaci hotovou a použitelnou pro práci. PowerPoint však 

nabízí další možnosti, které pomohou prezentaci vylepšit a ozvláštnit. Začneme u práce 

s obrázky: 

 U obrázků můžeme měnit formátování, obtékání, jas, kontrast, nastavit okraj, stín, 

změnit prioritu zobrazení atd. Nyní si popíšeme jednotlivé funkce a jejich využití: 

 

Změna priority obrázku 

 Pokud vložíme obrázek na slide, je vždy „nad“ textem, tedy překrývá text. Pokud 

bychom chtěli vytáhnout text do popředí, klepneme na obrázek pravým tlačítkem a zvolíme 

přenést do pozadí. Takto lze pracovat s libovolným prvkem snímku. 

 

Orámování obrázku 

 V záložce Formát obrázku->Barvy a čáry můžete nastavit okolo obrázku čáru 

s libovolnou barvou, v záložce Styl čáry upravujete její tloušťku a provedení. Další nabídkou 

Formátu obrázků je Stín. Zde si zvolíme typ stínu a úhel, pod jakým má být vržen. Můžeme 

použít funkci Prostorový efekt, který obrázek zdeformuje tak, aby nevypadal ploše. 
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Přebarvení a zvýraznění 

 Na záložce Obrázek můžete regulovat jas a kontrast pomocí táhel. Volbou přebarvit 

změníme barevné provedení obrázku. 

Oříznout: 

 Posledním důležitým nástrojem je funkce Oříznout. Pokud chcete z obrázku nechat jen 

tu důležitou část, klepněte na toto tlačítko a označte vybranou část obrázku.  

Textová pole 

S textovými poli se pracuje podobně jako s obrázky.  

 Vložení->Textové pole->Text, nyní nakreslete do snímku na místo, kam chcete psát, 

obdélník a můžete psát. Pomocí čtverečků můžete měnit jeho velikost, případně ho otáčet. 

Formát písma se mění po jeho označení a vybrání patřičných nastavení na kartě Domů-

>Písmo 

 Poli můžete nastavit libovolné pozadí stejným způsobem, jako bylo popsáno výše, 

stejně tak orámování nebo stínování. 

Tabulky a grafy 

 Nejlepším způsobem, jak vložit do prezentace graf nebo tabulku, je prostřednictvím 

Schránky. Tedy si nejprve tabulku/graf vytvoříme v Excelu a poté ji zkopírujeme do 

prezentace. 

 Kopírování lze provést klasicky označením a klávesovou zkratkou CTRL+C, 

CTRL+V. S tabulkou můžete v PowerPointu libovolně pracovat, obdobně jako s obrázky- 

Zvětšovat, zmenšovat, přemisťovat, měnit velikost písma, barvu atd. 

 Graf ani tabulka nejsou vkládány jako obrázky, takže s nimi můžete v PowerPointu 

dodatečně pracovat a doplňovat je. 

 Tabulku si můžete vytvořit i přímo v PowerPointu prostřednictvím Vložení->Tabulka. 

Zde si myší označíte potřebný počet oken tabulky. Na kartě Návrh najdete velké množství 

stylů, které lze použít. Pomocí ikony Stínování můžeme měnit barvu jednotlivých buněk. 

 V PowerPointu je možné vytvořit i graf a to pomocí Vložení->Graf. Zde si vyberete 

požadovaný typ a objeví se list Excelu, kam můžete vložit zdrojová data. Souběžně můžete 

sledovat, jak se graf v průběhu zadávání mění. Zavřením tabulky zadávání ukončíte, dá se 

opět vyvolat přes funkci Upravit data. 

 Změna velikosti: po kliknutí na graf se zobrazí rámeček, který se dá přetáhnutím 

zvětšit/zmenšit. Velikost grafu se mění s velikostí rámečku. Písmena se formátují standardně 

přes kartu Domů. Změnit se dá i typ grafu pomocí stejnojmenného nástroje. Legendu je 

možné editovat přes Excel, čili přes Upravit data. 

Šablony a motivy 

 Při vkládání nového snímku do prezentace si můžete vybrat různé typy šablony, podle 

toho, co má který snímek obsahovat. Snímek lze později upravit kliknutím pravým tlačítkem 

myši a položkou Rozložení. Barevné pozadí vytvoříme pomocí Formát pozadí->Výplň-

>Barva/Obrázek nebo texturová výplň. Dále si v nabídce textura můžeme vybrat tu ideální. 

Mějte označenou možnost Vytvořit z obrázku texturu dlaždic, jinak se rozmaže. Texturu 

můžete přebarvit pomocí záložky Obrázek->Přebarvit. 

  

Motivy 

 Nejrychlejší úprava vzhledu celé prezentace se provádí přes Návrh->Motivy. Zde si 

můžete vybrat z přednastavených šablon, případně si stáhnout další z webu Microsoftu. 

V nabídce Barvy můžete zvolit tu sadu, která vám bude vyhovovat. 
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Přechody snímků 

 Animace->Přechod na tento snímek. Zde jsou zobrazeny jednotlivé efekty, které lze 

použít k přechodu mezi snímky. Nejobvyklejší je efekt prolínání. Pokud v seznamu snímků 

vlevo označíte všechny, efekt se aplikuje na všechny snímky.  

 Přechod mezi snímky může být doprovázen i zvukem, ten si můžete vybrat přes Zvuk 

přechodu. 

 Je možné si nastavit, 

zda se má prezentace přepínat 

sama, nebo být závislá 

na kliknutí myši/stisknutí 

klávesy.  

 

Obr.4: Přechody 

 

  

 

 

 

 Pokud máme k prezentaci mluvený výklad, je vhodnější druhá možnost. 

 

Postupné odkrývání textu  

 Pokud nechceme, aby se text na daném slidu zobrazil všechen najednou, použijeme 

Animace->Animace a zvolíme patřičný efekt. Možnost Všechny najednou zobrazí celý text 

s vybranou animací, volba podle 1. Úrovně odstavců bude zobrazovat text postupně po 

odstavcích. 

Tisk prezentace 

Možností tisku prezentace je několik. Buď jako kompletní prezentace-co snímek, to 

list, nebo s více snímky na jednom listu jako podklady. Obvykle jich na jednom listu bývá 

šest. 

 Tiskneme buď přes zkratku 

CTRL+P nebo přes W->Tisk. Nastavení 

tisku je obdobné jako Wordu, zvolíme 

tiskárnu, rozsah, počet kopií, množství 

snímků na stránku atd. a potvrdíme OK. 

Při tisknutí více kopií je vhodné 

zaškrtnout funkci Kompletovat, tak se 

vytisknou prezentace celé jedna po druhé. 

   

   Obr.5: Tisk 

 

 V sekci Vytisknout si můžete 

vybrat volbu Snímky-co snímek, to stránka, volbu Podklady-Více stránek na list, nebo volbu 

Osnova-vytiskne jen texty ze snímků. 
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Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném 

znění 

Zákon č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znění 
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