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1. Písemný styk, písemnosti, dělení písemností

Korespondence
- je soubor písemností, které tvoří právnické a fyzické osoby při svých profesních aktivitách.

Obchodní korespondence
- vzniká v souvislosti s činnostmi podnikatelských subjektů.

Písemný styk
- je jednou z forem, jak získat nebo předat informace. U některých úkonů se podle platných právních norem bez 
písemných dokumentů neobejdeme, např. při uzavírání obchodních smluv.

Zprávu předáváme prostřednictvím pošty, faxem nebo elektronickou poštou. Způsob předání volíme podle 
konkrétních podmínek tak, aby byl co nejúčinnější, aby odpovídal požadavkům hospodárnosti a rychlosti.

Výhody písemného styku
 zpřesňuje, zkvalitňuje a dokumentuje výměnu informací ("co je psáno, to je dáno")
 obsah dopisu lze dobře promyslet, před odesláním lze ještě upravovat

Nevýhody písemného styku
 neosobnost
 časová náročnost
 zvýšené náklady oproti osobnímu jednání (např. obálky, služby pošty)

Písemnost
-  je textová informace, která je psána rukou nebo na počítači, následně vytištěna na k tomu účelu upravený papír 
a má nějakým předpisem nebo osvědčenou praxí ustálenou formální úpravu.

Rozdělení písemností
 obchodní interní (vnitropodnikové) - korespondence, která vzniká z písemného styku mezi jednotlivými útvary 

organizace; organizaci nikdy neopouští
 obchodní externí (vnější) - korespondence přijímaná nebo odesílaná z organizace
 úřední - korespondence, která vzniká při jednání s úřady

Rozdělení podle způsobu vyhotovení
 originály - vyhotovené a vytištěné na psacím stroji nebo PC
 rozmnožené - vyhotovené vhodnými rozmnožovacími způsoby
 předtisky, formuláře - písemnosti, jejichž text je zčásti předtištěn a zčásti je doplňován individuálně

Rozdělení podle obsahu
 písemnosti při uzavírání a plnění kupních smluv
 písemnosti personální
 písemnosti při organizaci a řízení firmy

2. Manipulace s písemnostmi

Základní pojmy

Spisový řád
– organizační norma, kterou se určují práce s písemnostmi a jejich organizování.
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Spisová služba
– souhrn prací spojených s manipulací s písemnostmi, především s jejich příjmem, tříděním, doručováním, 
označováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním, vyřazováním archivování.

Spisový plán
– způsob označování a ukládání vyhotovených a vyřízených písemností.

Spisovna
– místnost nebo vyhrazený prostor, kam se ukládají písemnosti do doby uplynutí jejich skartačních lhůt.

Příjem a roztřiďování písemností v organizaci
Velké organizace mají zpravidla specializovaná pracoviště, která přejímají poštovní zásilky tzv. podatelny. V malých 
organizacích přejímá poštovní zásilky sekretariát. Postup pracovníků podatelny i sekretariátu při příjmu a 
roztřiďování písemností je obdobný.

Kontrola zásilek
Při přebírání poštovních zásilek je nutné pohledem zkontrolovat, zda nejsou poškozené (např. balíky, doporučené 
dopisy, objemné dopisy). Kontroluje se, zda je obsah zásilky úplný a zda nedošlo k jeho poškození. Pokud je zjištěn 
nějaký nedostatek, je nutné zásilku ihned reklamovat na poště, příp. u doručovací služby. Dále je nutné 
zkontrolovat, zda všechny zásilky patří organizaci.

Roztřídění došlé pošty
Po kontrole jsou zásilky roztříděny na úřední a soukromé.

Úřední zásilka

– v adrese je na prvním místě název organizace, pak následuje jméno pracovníka. Tato zásilka se vždy otevírá.

Soukromá zásilka

– v adrese příjemce je uvedeno na prvním místě jméno pracovníka, pak následuje název organizace, která ho 
zaměstnává. Tato zásilka se předává příjemci vždy neotevřená.

Dopis, který byl pracovníkovi předán jako soukromý a po jehož otevření příjemcem se dodatečně ukáže, že jede o 
dopis úřední, měl by příjemce nechat zapsat do knihy došlé pošty. Podle obsahu předat nadřízenému nebo si ho 
ponechat k dalšímu vyřízení.

Pokud pracovník omylem otevře soukromou zásilku nebo zásilku určenou pro jinou organizaci, musí ji zalepit a 
napsat na ni omylem otevřeno, případně připojit datum a podpis.

Opatření prezenčním razítkem
Otevřené zásilky podatelna/sekretariát opatří prezenčním razítkem.

Do otisku prezenčního razítka pracovník ručně doplní
 datum přijetí zásilky
 číslo jednací
 značka útvaru nebo pracovníka, kterému je následně zásilka předána
 počet listů příloh

V organizaci by mělo být stanoveno, u kterých písemností a jak dlouho by se měla obálka u písemností 
ponechávat.

Evidence došlých písemností
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Každá organizace by měla vést evidenci došlých zásilek – knihu došlé pošty. Knihu došle pošty lze zakoupit nebo si 
ji vytvořit např. v počítači. Je nutné také určit, jaké písemnosti se budou do knihy zapisovat. Není nutné např. 
zapisovat propagační letáky, časopisy.

V knize je dokladován příchod písemnosti do organizace.

U každé zapsané písemnosti musí být uvedeno
 datum doručení
 pořadové číslo zápisu do knihy (zároveň se toto číslo zapíše na písemnost)
 označení odesílatele
 obsah písemnosti („věc“)
 komu byla písemnost předána k vyřízení

Předání písemností jednotlivým pracovníkům, útvarům
Větší část došlých písemností je předávána přímo pracovníkům, kteří ji budou vyřizovat. Pokud je na písemnosti 
uvedeno jméno pracovníka, pak by měla být předána přímo pracovníkovi. Pracovníkům jsou také předávány 
písemnosti, které se týkají oblasti jejich pracovní náplně.

Vyřizování písemností
Dopisy, které nevyžadují zvláštní přípravu, by měl pracovník vyřídit ihned. Složitější dopisy by pracovník měl vyřídit 
nejpozději do týdne. Nemůže-li pracovník dopis vyřídit ve výše uvedených lhůtách nebo ve lhůtě stanovené 
pisatelem dopisu, informuje o tom pisatele, uvede důvod prodlení a navrhuje lhůtu pro vyřízení.

Každý dopis je vizitkou pisatele. Proto je nutné věnovat jeho vypracování náležitou pozornost (tzn. dopis musí být 
bez pravopisných chyb, překlepů, esteticky upraven…).

Odeslání písemností

Písemnosti určené k odeslání se evidují v knize odeslané pošty, kde je zapisován 
 datum odeslání
 pořadové číslo zápisu do knihy 
 označení odesílatele
 obsah písemnosti („věc“)
 výše poštovného

Obálky se nadepisují v jednotlivých odděleních nebo v podatelně, sekretariátu.

Ukládání písemností
Došlé a vyřízené písemnosti se zakládají do rychlovazačů, šanonů. Zpravidla se třídí věcně (např. objednávky, 
faktury, zápisy z porad) nebo chronologicky (např. podle data vyřízení).

Vyřazování písemností
Důležité písemnosti se archivují, ostatní písemnosti se vyřazují (skartují), tzn. drtí, stříhají, dávají do sběru, popř. 
pálí.

3. Archivace a skartace písemností
S rozvojem osobních počítačů, e-mailů a další kancelářské techniky se informace snadněji vytvářejí, rozmnožují a 
přenášejí. Jejich celkové množství tak neustále narůstá. S informacemi je třeba pracovat efektivně, tj. bez časových 
ztrát, které vznikají především tím, že se písemnosti hledají, zbytečně putují tam, kam nemají, procházejí rukama 
mnoha lidí atd.

Základní pojmy
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Písemnost
– písemný materiál nebo dokument, příp. jiný nosič informací, který vstoupil do organizace nebo je produktem její 
činnosti. Vlivem rozvoje techniky se mezi písemnosti zařazují i diskety, CD-ROM, fotografie, mapy, diagramy apod.

Skartace
– vyřazování písemností; zahrnuje také souhrn další činností s tím spojených.

Skartační lhůta
– doba uváděná v letech, která udává, jak dlouho budou písemnosti v organizaci uloženy.

Skartační řád
– organizační norma, kterou je upraven postup při vyřazování písemností, zvukových, obrazových a jiných 
záznamů.

Spis
– písemný dokument nebo soubor dokumentů, který vznikl při úředním jednání o jedné věci.

Ukládání písemností
Pokud se s písemnostmi pracuje, to znamená, že pracovník potřebuje údaje v nich uvedené, jedná se o písemnosti 
tzv. živé.

Tyto písemnosti se ukládají do příručních registratur. Všechny písemnosti, které se týkají jedné záležitosti, 
problému nebo oblasti (např. personální záležitosti, faktury, objednávky) patří k sobě, tj. třídí se podle obsahu.

Písemnosti trvalejší povahy, např. projekty, firemní materiály, výroční zprávy, se ukládají do kroužkové (spirálové) 
vazby, která umožňuje vyjímání a vkládání listů. Pokud jsou písemnosti tenčí mohou se sešít.

Nejčastějším způsobem volného zakládání a následného archivování písemností jsou různé desky, odkládací mapy a 
pořadače.

Při výběru způsobu zakládání hrají roli především
 tradice a zvyklosti organizace
 druhy písemností
 frekvence zakládání a práce s písemnostmi
 vybavení pracovišť kancelářským nábytkem
 finanční možnosti organizace

Odkládací mapy
- jsou desky, které jsou zhotoveny z tuhého papíru, lepenky nebo umělé hmoty. Bývají zpravidla formátu A4 a 
mohou být:
 otevřené – písemnosti se do nich volně vkládají
 s chlopněmi – obvykle jsou 3 chlopně a zamezují vypadnutí písemností, někdy bývá navíc přes rohy gumička
 spojené s rychlovazačem

Rychlovazače
- jsou desky, které mohou být otevřené nebo s chlopněmi a které mají ve hřbetu pásek z měkkého kovu. Do 
písemností se musí nejdříve zhotovit děrovačem otvory, pásek se jimi provlékne, na něj se navlékne úchytka a 
pásek se přes ní ohne. Do rychlovazačů se proto zpravidla nezakládají originály důležitých písemností nebo 
písemnosti, ve kterých je text psán až k okraji. Rychlovazače mohou být na vnější straně opatřeny úchytkami, které 
umožňují zavěšení do šanonu. Důležité písemnosti se mohou ukládat do euroobalů (průsvitných desek, které jsou 
na vnější střena perforovány) a mohou se zakládat do rychlovazačů a šanonů.
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Pořadače (šanony)
- jsou zhotoveny z kartonu nebo umělé hmoty a vkládají se do nich odkládací mapy a rychlovazače, které mají 
závěsné kování. Jsou opatřeny mechanikou, která zabraňuje vypadnutí a umožňuje rychlou manipulaci s 
písemnostmi. Místo pořadačů je možné používat spisové krabice, které jsou z papíru a umělé hmoty.

Orientace v písemnostech
Pro rychlou orientaci v písemnostech je vhodné barevně rozlišovat desky, rychlovazače a pořadače podle 
tematického zaměření obsahu. Pořadače mají na hřbetu zpravidla nalepený štítek, do kterého se uvedou potřebné 
údaje o písemnostech.

4. Úprava adres

Poštovní obálky

Základní druhy obálek
 Obyčejné obálky s trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou klopou, s potiskem nebo bez potisku
 Okénkové obálky s trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou klopou s vyseknutým okénkem krytým průhledným 

materiálem

Umístění adres
Adresa odesilatele - v levé horní části adresní strany obálky.

Adresa příjemce - v pravé dolní části adresní strany obálky, adresové pole je vymezené orientačními značkami nebo 
adresními linkami a rámečky pro vepsání PSČ.

Rozdělení přední strany obálky

Předtisk obchodního dopisu
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Umístění adres
 Adresa odesilatele - předtištěna v záhlaví dopisu.
 Adresa příjemce - píše se do předtištěného adresového pole

Úprava adres

Pro úpravu adres platí tyto zásady
 všechny údaje se píšou v 1. pádě
 všechny řádky začínají od jednotné levé svislice
 používá se jednoduché řádkování
 v adrese se nic nezvýrazňuje podtržením, tučným písmem ani proložením
 na konci řádků se nepíšou žádná členicí znaménka (kromě tečky za zkratkou)
 jsou-li na jednom řádku dva nebo více údajů, oddělí se čárkou
 adresa musí být psána latinkou, čitelně a bez přepisování
 musí být použita dostatečně kontrastní černá barva, nepřípustná je barva červená nebo luminiscenční; adresa 

nesmí být napsána obyčejnou tužkou, průklepem ani průpisem
 adresa může obsahovat maximálně 6 řádků, na jeden řádek lze napsat nejvýše 30 znaků (za znak počítáme i 

mezeru)

Rozdělení adres

Dopisy fyzickým osobám (uspořádání údajů)
 oslovení (pan, paní, slečna)
 titul (hodnost), jméno a příjmení adresáta
 podle potřeby zpřesňující údaj (u p. J. Nováka)

Vzor - adresa - fyzická osoba

Dopisy právnickým osobám (uspořádání údajů)
 název subjektu, společnosti, úřadu, instituce nebo jejich oficiálně užívaná zkratka
 právní forma společnosti
 podle potřeby označení organizační složky (divize, závodu, oddělení) nebo jméno pracovníka

 
Vzor - adresa - právnická osoba

Další uspořádání údajů je shodné pro oba typy adres
 název ulice, třídy, náměstí, nábřeží + číslo popisné; zkratka ul. se v adrese nepíše
 PSČ a název dodací pošty
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Obálky bez předtištěných linek: 

PSČ a název dodací pošty se píše na poslední řádek adresy, mezi PSČ a názvem pošty se vynechávají 2 prázdné 
úhozy.

Přepravní údaje
 poznámka typu "Doporučeně" se píše s velkým počátečním písmenem, ostatní písmena jsou malá
 nezvýrazňuje se proložením, podtržením ani tučným tiskem
 nedělá se za ní žádné interpunkční znaménko

Umístění
 na obálce - umísťuje se vlevo pod adresu odesilatele
 na předtisku dopisu - nadepisuje se nad adresové pole od stejné svislice jako adresa

Doporučené vzory psaní adres
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5. Zkratky

Častá slova
 zkratky jednoho slova krácené začátkem – vypisuje se první písmeno, počáteční skupina písmen nebo první 

slabika slova - za zkratkou se píše tečka 
č., čís. = číslo; odb. = odbor; odd. = oddělení; p. = pan, pánové; sl. = slečna; str. = stránka; zn. = značka

 zkratky jednoho slova krácené začátkem a koncem – za zkratkou se nepíše tečka 
pí = paní; fa = firma, faktura; bří = bratří; ks = kus; ca, cca = circa

 zkratky dvou nebo více slov – jestliže se skupina dvou nebo více slov krátí začátkovými zkratkami, dělá se v 
češtině uvnitř zkratek za tečkou mezera 

m. m. = minulého měsíce; m. r. = minulého roku; t. č. = toho času; t. r. = tohoto roku; P. S. = post skriptum; v. r. 
= vlastní rukou; v z. = v zastoupení

 spojování začátkových zkratek – někdy se začátky dvou nebo více slov spojují a tvoří jednu zkratku, nebo je 
možný dvojí způsob psaní 

aj. = a jiné; atd. = a tak dále; čj., č. j. = číslo jednací; např. = například; tj. = to je; tzv. = tak zvaný

Akademické tituly, vědecké hodnosti
 zkratky titulů absolventů vysokých škol – uvádějí se před jménem, neoddělují se čárkou 
Bc. = bakalář; Mgr. = magistr; Dr. = doktor; Ing. = inženýr; PaedDr. = doktor pedagogiky; JUDr. = doktor 
veškerých práv; MUDr. = doktor veškeré medicíny; MVDr. = doktor veterinární medicíny; RNDr. = doktor 
přírodních věd; PhDr. = doktor filozofie

 zkratky vědecký hodností – uvádějí se za jménem, oddělují se čárkou 
CSc. = kandidát věd

 zkratky pedagogicko-vědeckých titulů – používají se před jménem 
doc. = docent; prof. = profesor; as. = asistent

Právní označení firem
 pokud jsou zkratky právního označení umístěny za názvem společnosti, oddělují se čárkou 
a. s.; akc. spol. = akciová společnost
k. s.; kom. spol. = komanditní společnost
s. r. o.; spol. s r. o. = společnost s ručením omezeným
v. o. s.; veř. obch. spol. = veřejná obchodní společnost

Názvy měst a obcí
 z praktických důvodů je někdy třeba krátit bližší místní určení, v takovém případě se nepoužívá lomítko 
Jablonec n. J.; Pec p. S.; Dvůr Králové n. L.

Iniciálové zkratky
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 skládají se z velkých počátečních písmen krácených slov, výjimečně se vkládají písmena malá

 zpravidla se jednotlivé iniciály vyslovují jako písmena abecedy 
PSČ

 někdy se tyto zkratky vyslovují jako slovo 
ČEZ

6. Dopisy na hlavičkových papírech
Obchodní dopisy se nejčastěji píšou na předtisky (hlavičkové papíry, firemní dopisní papíry). Organizace je mají 
zpracované buď ve formě počítačových šablon, nebo tištěných formulářů, které se vkládají do psacího stroje nebo 
tiskárny.

Formáty předtisků dopisních papírů
 formát A4
 formát 2/3 A4

Struktura předtisku obchodního dopisu

Předtištěné úvodní náležitosti
 záhlaví
 adresové pole
 odvolací údaje

Text dopisu
 heslovité vyjádření obsahu
 oslovení
 text (obsah) dopisu

Náležitosti ukončující dopis
 razítko
 podpis
 přílohy
 doplňující údaje

Úprava dopisu na předtisku obchodního dopisu

Záhlaví
- obsahuje přesný název odesílající organizace, její právní formu, příp. logo, obchodní značku apod. a její úplnou 
adresu včetně PSČ.

Vzor záhlaví dopisu

Adresové pole
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- je vymezeno čtyřmi orientačními body, slouží pro vepsání adresy adresáta. Může být umístěno na levé nebo pravé 
straně papíru.

Odvolací údaje
- předtisky obchodních dopisů mohou být opatřeny sloupcovými nebo řádkovými odvolacími údaji.

Sloupcové odvolávací údaje

- předtištěny do sloupce vpravo nebo vlevo od adresového pole. Při umístění vlevo nesmí žádný údaj zasáhnout do 
adresového pole.

Možné způsoby uspořádání sloupcových údajů

VÁŠ DOPIS ZN.: VÁŠ DOPIS ZN.: VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: ZE DNE: ZE DNE:

NAŠE ZN.: NAŠE ZN.: NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE: VYŘIZUJE: VYŘIZUJE:

TEL.: TEL./FAX: LINKA:

MOBIL: E-MAIL: MOBIL:

FAX: INTERNET:

DATUM: DATUM: DATUM:

Vyplnění sloupcových odvolacích údajů: údaje se vyplňují od jedné svislice; rubriky, které se nevyplňují, zůstávají 
prázdné.

Ukázka:

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 078/2006

VYŘIZUJE: Vzorová

TEL.: 591 521 003

FAX: 591 521 005

E-MAIL: vzorova@iol.cz

DATUM: 25. ledna 2006

Řádkové odvolávací údaje

- jedná se o starší, normou ještě povolený způsob předtisku odvolacích údajů. Údaje jsou umístěny pod adresovým 
polem v jednom řádku.

Uspořádání řádkových odvolacích údajů

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ

Vyplnění řádkových odvolacích údajů: údaje se vyplňují přesně pod prvním písmenem předtisku a nesmí 
přesáhnout pod další předtisk. Rubriky, které se nevyplňují, zůstávají prázdné.

Ukázka:

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ DATUM
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078/2006 Vzorová TRUTNOV 25. ledna 2006

Význam jednotlivých odvolacích údajů
 VÁŠ DOPIS ZN.: vyplňuje se, pouze pokud ze zadání vyplývá předchozí korespondence mezi oběma subjekty
 ZE DNE: uvádí se datum odeslání dopisu, na který pisatel odpovídá
 NAŠE ZN.: vyplňuje se značka obchodního dopisu, kterou každá písemnost musí být opatřena
 VYŘIZUJE: uvádí se příjmení pracovníka, který dopis vyřizuje a na něhož se může adresát obrátit s dotazem
 TEL./FAX: vyplňuje se telefon na osobu, která písemnost vyřizuje
 E-MAIL: uvádí se e-mailová adresa; zavináč se doplňuje perem; v textových editorech je nutné odebrat 

hypertextový odkaz
 DATUM: vyplňuje se datum odeslání dopisu ve formátu např. 25. ledna 2006 nebo 2006-01-25

Heslovité vyjádření obsahu
 - začíná velkým písmenem; neukončuje se tečkou. Zvýrazňuje se buď podtržením, nebo tučným tiskem.

Ukázky:

Potvrzení objednávky

Odpověď na reklamaci

Oslovení
- začíná velkým písmenem a končí čárkou, další text dopisu začíná malým písmenem. Při oslovování používáme 5. 
pád.

Oslovujeme:
 jménem (např. Vážený pane Nováku,)
 titulem (např. Vážený pane předsedo,)
 obecně (např. Vážení obchodní přátelé,)

Oslovení „Vážení" je nezdvořilé a nevhodné pro obchodní korespondenci.

Text
- nejpodstatnější částí obchodního dopisu je jeho obsah (důvod proč je dopis psán, požadavky pisatele, rozloučení), 
dělí se do odstavců

Levý okraj: text dopisu začíná ve stejné svislici jako předtisk odvolacích údajů nebo adresového pole, tzv. bloková 
úprava.

Pravý okraj: při psaní na psacím stroj může být nezarovnaný (rozdíly v délce řádků nesmějí být větší než 5 znaků), 
v textových editorech se odstavce zarovnávají do bloku. Na konci řádků se nesmějí vyskytovat jednoslabičné spojky 
a předložky (např. k, v, z).

Řádkování: jednoduché

Zásady stylizace obchodního dopisu
 celý dopis píšeme v 1. osobě množného čísla (v 1. osobě jednotného čísla píše pouze sám majitel společnosti)
 druhou stranu oslovujeme ve 2. osobě množného čísla
 zájmena Váš, Vám ... píšeme s velkým počátečním písmenem k vyjádření úcty
 vyhýbáme se knižním předložkám (např. oproti, dle)
 neopakujeme slovo se stejným slovním základem
 nepoužíváme podmiňovací způsob, který může vyznít nepřesně
 nepoužíváme zbytečná výplňová slova (např. tímto, tak)
 v textu dopisu se vyhýbáme výrazům „naše firma“ a „Vaše firma“
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Razítko
- podlouhlé razítko organizace se otiskuje nad vlastnoruční podpis pracovníka, který dopis vypracoval, tak, aby 
vlastnoruční podpis nepřekrývalo.

Podpis
- umísťuje se také od levé svislice.

Pod vlastnoruční podpis odpovědné osoby se vypisuje strojem její titul, vždy v pořadí křestní jméno (nezkráceně) a 
příjmení (neproloženě), na další řádek se uvádí funkce bez dalších doplňujících údajů. Pokud jsou na písemnosti 
dva podpisy, vlevo se podepisuje pracovník funkčně vyšší. V případě, že dopis nemůže podepsat osoba v něm 
uvedená, podepíše jej její zástupce – před svůj vlastnoruční podpis uvede zkratku v z. (v zastoupení).

Přílohy
- jsou dokumenty, které se k dopisu přikládají. Heslo přílohy se vždy píše od levé svislice, začíná velkým písmenem; 
neukončuje se tečkou. Zvýrazňuje se stejně jako heslovitý obsah dopisu.

Způsoby vytýkání příloh

 počtem (jsou-li vyjmenovány v textu) 
2 přílohy
Příloha

 vyjmenováním (při menším počtu příloh) 
Ceník
Katalog

 kombinace počtu a vyjmenování, vyjmenované přílohy se nezvýrazňují 
Přílohy
Ceník
Katalog

Doplňující údaje
- předtištěné údaje o bankovním spojení, IČ, DIČ, podnikatelské subjekty jsou povinny uvádět údaj o registraci v 
obchodním rejstříku (tyto údaje mohou být uvedeny také v záhlaví)

Doplňující údaje

Úprava mezi jednotlivými částmi předtisku

Psací stroj (počet vynechaných prázdných řádků)
odvolací údaje sloupcové – obsah dopisu 3

odvolací údaje řádkové – obsah dopisu 2

obsah dopisu – oslovení 2

oslovení – text 1

jednotlivé odstavce textu 1

funkce pracovníka – přílohy 2 - 4
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Textový editor (meziodstavcové mezery)
odvolací údaje sloupcové – věc 24 b.

věc – oslovení 24 b.

oslovení - text 12 b.

jednotlivé odstavce textu 12 b.

funkce pracovníka – přílohy 24 - 48 b.

7. Vnitropodnikové písemnosti
Organizace korespondují nejen se svými obchodními partnery, ale vyhotovují také celou řadu vnitropodnikových 
písemností (např. směrnice, písemné doklady při pracovních cestách, zprávy z pracovních cest). Tyto písemnosti se 
odlišují svým obsahem i úpravou od obchodních písemností.

Tyto písemností mají informativní charakter.

Stylizace je proto stručná a bez zdvořilostních frází (s výjimkou osobních dopisů vedoucích pracovníků). Při tvorbě 
písemností se vyhýbáme podmiňovacímu způsobu, který působí nepřesvědčivě.

Úprava vnitropodnikových písemností je možná na
 čistý list papíru
 papír s předtištěným záhlavím organizace
 formulář

Horní, dolní okraj: 3 cm; levý, pravý okraj: 2,5 cm.

Text písemnosti má být umístěn na přibližném vertikálním středu papíru A4 na výšku, A5 na šířku. Text bude 
přesahovat směrem nahoru a dolů podle toho, jak je obsáhlý. V záhlaví musí být vždy uveden název firmy, která 
písemnost vyhotovila. Důležité informace se zvýrazňují.

8. Vnitropodnikové písemnosti - procvičovací úlohy
1. Sestavte vnitropodnikové sdělení, které odesílá Ing. Martin Kuchař, vedoucí technického odboru 

a. s. LADAPOL, odvolací údaje  stanovte vždy sami v souladu s obsahem dopisu. Příjemcem je 
vedoucí provozu 43. Odesílatel upozorňuje, že se v kantýně při výdeji svačin shromažďuje velké 
množství pracovníků, takže nemohou být rychle obslouženi. Průzkumem bylo zjištěno, že některé 
útvary nedodržují stanovenou hodinu. Ing. Veselý proto žádá adresáta o příslušné opatření, aby 
pracovníci nastupovali k výdeji svačin přesně v době, která je pro jeho útvar určena.

3121

2. Sestavte vnitropodnikové sdělení, které odesílá Ing. Martin Kuchař, vedoucí technického odboru 
a. s. LADAPOL, odvolací údaje  stanovte vždy sami v souladu s obsahem dopisu. Příjemcem je 
Radoslav Jirsa, vodohospodář. Odesílatel ukládá adresátovi, aby zpracoval podle záznamu o 
provedené revizi (viz příloha) harmonogram odstranění závad a jednou za měsíc předložil zprávu 
o jejich likvidaci. Závěrečnou zprávu má adresát zaslat technickému odboru.

3123

3. Sestavte vnitropodnikové sdělení, které odesílá Ing. Martin Kuchař, vedoucí technického odboru 
a. s. LADAPOL, odvolací údaje  stanovte vždy sami v souladu s obsahem dopisu. Příjemcem je 
odbor výchovy a vzdělávání, pí Kohoutová. Odesílatel žádá o zařazení Ing. Bořivoje Vlacha, 
vedoucího TPV, a Vladimíra Horkého, samostatného metalurga, do kurzu angličtiny. Oba 
jmenovaní pracovníci přicházejí do styku s cizojazyčnou odbornou literaturou i s obchodními a 
technickými zástupci zahraničních partnerů.

3119
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9. Osobní dopisy vedoucích pracovníků

Formální úprava
Tato skupina písemností má doporučenou následující formální úpravu:

Formát papíru
 vždy na formát A4
 kvalitní dopisní papír
 horní, levý, pravý okraj cca 3 cm

V levém horním rohu
 jméno vedoucího pracovníka
 jeho funkce
 název organizace (může být předtištěno nebo se píše ozdobným nebo tučným tiskem)

1x – 2x zařádkovat

Místo a datum vyhotovení
 umísťuje se k pravému okraji
 měsíc se vypisuje slovy
 místo a datum se neoddělují čárkou

1x – 2x zařádkovat

Oslovení
 dopis začíná vždy oslovením, které se umísťuje k levému okraji
 pod oslovením se vynechává 1 prázdný řádek

Text dopisu
 řádkování 1,5 nebo 2 (volí se dle délky dopisu)
 nové odstavce se zpravidla odrážejí od levé svislice o 5 úhozů
 mezi odstavci se vynechává 1 prázdný řádek
 dopis končí vždy rozloučením

Podpis
 podpis se umísťuje k pravému okraji
 podpis je vždy vlastnoruční
 pod vlastnoruční podpis se neuvádí strojem jméno, příjmení a adresa, také razítko se nedává

V levém dolním rohu - adresa příjemce
 píše se od levé svislice pod textem dopisu (cca v 1/2 volného místa, tak aby dolní okraj byl minimálně 2,5 – 3 

cm)
 řádkování 1
 adresa začíná vždy oslovením
 PSČ se neuvádí

Osobní dopisy vedoucích pracovníků – úprava v textovém 
editoru

Nastavení okrajů
 2,5 cm horní, dolní okraj
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 3 cm od levého a pravého okraje

Řádkování
 1,5 - 2 (u delších dopisů lze použít řádkování jednoduché)

Písmo
 lze psát libovolným fontem (např. i kurzívou)

Adresa pisatele
 lze použít jiný font, např. i barvu

Adresa příjemce
 stejné písmo jako text dopisu

Odstavce
 odrážení od levé svislice: nastavit odsazení 1. řádku o 1,25 cm

Meziodstavcové mezery
 min. 36 – 54 b.: pod adresou odesílatele a datem (dle délky dopisu)
 36 b.: mezi datem a oslovením
 18 b.: mezi oslovením a textem
 18 b.: mezi odstavci
 72 b.: pod rozloučením (pokud je dopis delší, lze mezeru zmenšit)

Osobní dopisy píšou vedoucí pracovníci (např. majitelé firem, ředitelé) svým zaměstnancům při zvláštních 
příležitostech (např. blahopřání k pracovnímu jubileu) nebo i vedoucím pracovníkům z jiných firem (např. 
blahopřání k novému roku, doporučující dopisy).

Dělení dopisů vedoucích pracovníků
 dopisy společenského charakteru 

 blahopřejné – při životním nebo pracovním jubileu, získání významného postavení ve firmě, 
uzavření sňatku …

 děkovné – při vyjádření pochvaly za dlouholetou nebo dobře vykonanou práci …
 soustrastné – kondolenčními dopisy projevuje vedoucí pracovník svou účast nad úmrtím pracovníka 

nebo členů jeho rodiny
 omluvné – pracovník se písemně omlouvá, že se nemůže z vážných důvodů účastnit významné 

akce
 pozvání – osobní dopis, který se přikládá k pozvánce

 dopisy s pracovním zaměřením 
 doporučení, žádosti o finanční příspěvek, sponzorství …

Stylizace
- dopis je vždy stylizován v 1. osobě č. jednotného

Ukázky stylizace:
Dovolte, abych Vám co nejsrdečněji blahopřál …

K významnému životnímu výročí Vám blahopřeji …

Dovoluji si Vám do nového roku popřát …

Chci Vám zároveň poděkovat za …

Doufám, že naše dobré obchodní styky budou i v novém roce pokračovat …
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Do dalších let Vám přeji (dovolte, abych Vám do dalších let popřál pevné zdraví, spokojenost v 
osobním životě, hodně pracovních úspěchů …)

V těchto dnech odcházíte z mé firmy. Chci Vám při této příležitosti poděkovat …

Dovolte, abych Vám do dalších let popřál …

Vzor blahopřejného dopisu
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Vzor soustrastného dopisu
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Vzor děkovného dopisu
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Vzor pozvánky formou osobního dopisu

10. Osobní dopisy vedoucích pracovníků - procvičovací úlohy
1. Ing. Jan Klementa, předseda představenstva a. s. Temper, Žatec, zasílá osobní dopis panu 

Vladimírovi Jančíkovi, Zahradní 216, Žatec, který po letech působení na různých pracovištích 
společnosti odchází do důchodu. Děkuje mu za svědomitou práci, za oddanost firmě jménem 
svým i svých zaměstnanců. Vyslovuje přání pevného zdraví, spokojenosti a hlavně osobní pohody 
v nastávajících letech.
Vyhotovte pro pana předsedu tento dopis.

3133
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11. Dopisy občanů organizacím
Každý občan potřebuje písemně komunikovat s úřadem (např. žádost o stavební povolení, žádost o slevu na 
daních, stížnost) nebo podnikatelským subjektem (např. objednávka zboží, žádost o místo, přihláška).

Formální úprava
Používá se nejčastěji čistý list formát A4.

Adresa odesilatele
 v levém horním rohu
 uvádí se včetně PSČ (mezi PSČ a městem se vynechává 1 úhoz)

3x – 4x zařádkovat

Adresa příjemce
 uvádí se včetně PSČ

1x – 2x zařádkovat

Místo a datum vyhotovení
 píše se vpravo
 měsíc se vypisuje slovy, místo a datum se neoddělují čárkou

1x – 2x zařádkovat

Heslovitý obsah dopisu
 zvýraznit – podtržením, tučným tiskem

2x zařádkovat

Text dopisu
 člení se do odstavců
 mezi odstavci se vynechává 1 prázdný řádek
 všechny odstavce začínají od levé svislice (tzv. bloková úprava)
 psací stroje: u pravého okraje je nutné dbát na to, aby nedocházelo k velkým rozdílům mezi délkou řádků 

(max.5 úhozů) a za sebou nenásledovalo mnoho řádků, které končí rozdělovacím znaménkem
 u žádostí se zpravidla nepoužívá oslovení a dopis se nezakončuje pozdravem. Vyjadřuje se naděje na brzké 

(včasné, kladné) vyřízení žádosti.

Zařádkovat, aby vzniklo místo pro podpis

Podpis
 podpis se umisťuje k levému okraji
 podpis je vždy vlastnoruční – nejdříve se uvádí křestní jméno a příjmení
 pod vlastnoruční podpis se neuvádí strojem jméno, příjmení a adresa

2x – 4x zařádkovat

Přílohy

Přílohy se vyjmenují
 vyjmenovat a zvýraznit každou zvlášť 

Výpis z katastru nemovitostí
Nákres studny
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Snímek z pozemkové mapy

 vyjmenovat pod zvýrazněným nadpisem Přílohy, jednotlivé body výčtu začínají velkým písmenem, na konci se 
nedělá žádná interpunkce 

Přílohy
Výpis z katastru nemovitostí
Nákres studny
Snímek z pozemkové mapy

Dopisy občanů organizacím – úprava v TE

Nastavení okrajů
 2,5 cm od všech okrajů dopisního papíru

Řádkování
 jednoduché (u kratších dopisů 1,5)

Meziodstavcové mezery
 36 – 46 b.: pod adresou odesilatele
 24 b.: pod adresou příjemce
 24 b.: pod místem a datem vyhotovení
 24 b.: pod „obsahem dopisu“
 12 b.: za oslovením; mezi odstavci
 36 – 48 b.: pod rozloučením (místo pro vlastnoruční podpis)
 24 – 48 b.: pod vlastnoručním podpisem pro vytčení příloh

12. Dopisy občanů organizacím - procvičovací úlohy
1. Napište odpověď Komerční banky, a. s., Albertova 4, 779 00 Olomouc, na žádost pí Jany Lírové, 
ředitelky Mateřské školy v Horce nad Moravou, o poskytnutí finančního příspěvku na 
rekonstrukci dětského dopravního hřiště. Oceňte v něm její snahu o maximální zpříjemnění 
pobytu dětí ve škole. S politováním však musíte oznámit, že finanční příspěvek z fondu Zábrany 
škod na tuto akci nemůžete poskytnout. Prostředky určené na dotační účely jsou pro letošní rok 
vyčerpány. K jejich žádosti přihlédnete v příštím roce.

3134

13. Jednoduché právní písemnosti
V obchodní praxi nebo v osobním životě sestavujeme i jednoduché písemnosti právního charakteru. Většina 
právních úkonů musí být doložena písemně, aby byly závazné a průkazné.

Písemnosti jako plná moc, dlužní úpis nebo potvrzení jsou jednoduché právní písemnosti a měl by je umět napsat 
každý, bez pomoci právníka. Vyhotovujeme je buď na papír formátu A5 na šířku nebo na formát papíru A4 nebo 
formulář.

Stylizace
 přesně
 jasně

14. Poptávka
Písemnosti při obchodování jsou písemnosti, které vznikají při nákupu a prodeji zboží, popř. při zajišťování služeb.
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Smluvní strany
 odběratel (kupující, zákazník, zájemce, spotřebitel)
 dodavatel (prodávají, výrobce, zhotovitel)

Postup písemností při uzavírání kupních smluv

Poptávka (dotaz)
- zpravidla kratší dopis, kterým budoucí odběratel hledá co nejvhodnějšího dodavatele výrobků, zboží, služeb. 
Někdy mívá i formu inzerátu. Poptávka je vždy nezávazná (tzn. neplynou z ní žádné závazky). 

Obsah poptávky
 oslovení (oslovujeme vždy 5. pádem; oslovení nemusí být použito)
 sdělení, odkud byly získány informace o dodavateli (např. inzerát, dřívější zkušenost, doporučení od jiné osoby)
 žádost o zaslání katalogu, ceníku, prodejních a dodacích podmínek
 přesvědčení o tom, že dodavatel odpoví obratem, popř. v co nejkratší době
 rozloučení
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Způsoby vyjadřování v poptávkách

Úvod (jak byly informace o dodavateli získány)

Zaujal nás Váš inzerát v … Adresu Vaší firmy jsme našli … Od našich obchodních partnerů jsme se dověděli, že 
vyrábíte … Dovolte, abychom Vás jako před lety požádali o nabídku …

Žádost o zaslání katalogu, ceníku, prodejních a dodacích podmínek

Sdělte nám, jaká je dodací lhůta u vybraných výrobků … Žádáme Vás o stanovení výhodných cen a o zaslání vzorků 
zboží … Zašlete nám, prosím, katalog a ceník Vašich výrobků …

Závěr

Očekáváme Vaši brzkou nabídku a jsme s pozdravem; Věříme, že nám odpovíte co nejdříve …
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Vzor - poptávka

15. Poptávka - procvičovací úlohy
1. Nevyužité materiály

Severočeské papírny ve Štětí se poptávají v prodejním oddělení Centrofloru, s. r. o., 407 82 Dolní 
Pustevna, po materiálech, které Centroflor inzeroval v Hospodářských novinách k odprodeji. 
Zvláště se zajímají o to, jaké druhy polystyrenu, technických hadiček, mikrotenových sáčků, 
dřevotřískových desek a temperových barev jsou k dispozici a jaké množství mohou obdržet. 
Případné vzorky by značně usnadnily jejich rozhodnutí ke koupi.

3031
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2. Perforovací stroje
Moravské tiskařské závody Zlín se poptávají u Grafotechny, s. r. o., 280 07 Kolín, Nezvalova 18, 
po perforovacích strojích, které mají přídavná zařízení na drážkování, umožňují všechny druhy 
řádkové perforace a také kulatou a obdélníčkovou perforaci. Délka perforace do 65 mm, výkon 
stroje 120 zdvihů za minutu a průměr jehel od 1 do 3 mm. Cena jednoho kusu do 20 tisíc korun. 
Kupující má zájem i o pojízdné regály na odkládání potištěného materiálu v  ceně do 10 tisíc 
korun. Dopis podepíše ekonomický náměstek Ing. Ivo Juřík.

3029

16. Nabídka
Nabídka zboží nebo služeb je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Vychází-li nabídka z iniciativy prodávajícího, je 
nevyžádaná. Odpovídá-li však nabídka na poptávku kupujícího, je vyžádaná.

17. Vyžádaná nabídka
- odpověď dodavatele na poptávku.

Budoucí dodavatel by měl v nabídce odpovědět na všechny dotazy z poptávky (např. zaslat prospekty, vzorky …). 
Pokud dodavatel zboží nemá právě na skladě nebo zboží už nevyrábí, nabídne odběrateli jiný typ zboží, příp. 
doporučí jiného dodavatele.

Obsah vyžádané nabídky
 oslovení (oslovujeme vždy 5. pádem)
 poděkování za poptávku
 popis nabízeného zboží, služby (např. cena, rozměry, provedení, způsob balení …)
 dodací, platební a přepravní podmínky
 výzva k objednávce
 rozloučení
 přílohy

Způsoby vyjadřování ve vyžádaných nabídkách

Poděkování za poptávku

Potěšil nás Váš zájem o naše zboží  … Děkujeme Vám za poptávku po našich výrobcích a službách … Jsme rádi, že 
jste projevili zájem o naše …

Popis nabízeného zboží (služby); Dodací, platební a přepravní podmínky

V příloze zasíláme vzorky, o které jste projevili zájem. V ceně výrobků je zahrnuta i doprava. Způsob dopravy a 
platební podmínky lze dohodnout telefonicky … Na vybrané zboží Vám nabízíme 10% slevu …

Výzva k objednávce

Doufáme, že si z naší nabídky vyberete. Ujišťujeme Vás, že Vaši objednávku vyřídíme v termínu. Protože je o tyto 
výrobky velký zájem, očekáváme Vaši objednávku nejpozději do týdne.
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Vzor vyžádané nabídky
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Vzor odmítnutí nabídky

18. Vyžádaná nabídka - procvičovací úlohy
1. Rekreační středisko

Družstvo Jednota Pelhřimov nabízí na základě předchozího telefonátu akciové společnosti 
SIGMA, 400 25 Ústí nad Labem, Široká 27, pronájem svého rekreačního střediska v řečickém 
zámku nedaleko proslavené Telče. Kapacita je 50 osob, nocleh stojí... Kč na osobu, celodenní 
strava ... Kč. Možnosti využití: ke školeni, k víkendovým společenským akcím, k zájezdům do 
Rakouska aj. Dopis bude podepsán ekonomickou náměstkyní družstva JUDr. Monikou 
Petrjánošovou.

3040
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2. Garážová vrata
Průmyslový podnik Chrudim sděluje Stavebnímu podniku, a. s., 678 11 Blansko, Krátká 6, že 
dvoukřídlová ocelová garážová vrata může dodat ještě do konce čtvrtletí. Jejich rozměr je 340 x 
200 cm a cena při minimálním množství 25 vrat je 7 800 Kč za kus, bez DPH, franko*) sklad 
kupujícího. Objednávku je třeba odeslat obratem. Vypracování této nabídky vám nařídil vedoucí 
výroby Jan Baránek.

*) Franko = vyplaceně, tj. prodávající uhradí náklady na přepravu zboží až do uvedeného místa

3037

19. Nevyžádaná nabídka
- obchodní dopis, ve kterém se firma snaží získat zákazníky. Nevyžádaná nabídka je určena: pro současné (dřívější) 
zákazníky nebo pro zcela nové zákazníky.

Nabídka musí zákazníka zaujmout a přesvědčit. Při psaní je důležitá stylizace. Dopis musí být přesvědčivý, s 
úplnými informacemi. Formální úprava: důležité části dopisu se zvýrazňují, podtrhávají.

Obsah nevyžádané nabídky
 oslovení

 úvod 
 v úvodu pisatel navazuje na dřívější spolupráci se zákazníkem
 způsob, jak se o zákazníkovi dověděl, nebo uvede, proč zákazníka bude nabídka zajímat

 popis nabízeného zboží (služby) (např. cena, rozměry, provedení, způsob balení …)
 dodací, platební a přepravní podmínky, různé služby, slevy
 výzva k objednávce
 rozloučení

Nevyžádanou nabídkou jsou též písemnosti při průzkumu trhu (viz předmět ekonomika nebo marketink), inzertní 
nabídky a propagační odpovědní dopisnice, v nichž zájemce doplní jen svou adresu a vrátí zpět odesílateli, nebo 
odpovědi na poptávkové inzeráty. Některými inzertními nabídkami lze dokonce závazně zboží objednat, např. knihy.

Inzerát je stručné, ale výstižné oznámení v denním nebo odborném tisku, které pro upoutání pozornosti čtenáře 
bývá i výrazně graficky upraveno. Protože inzerát není adresován konkrétnímu příjemci, nevyplňuje se v odpovědi 
na něj odvolací údaj VÁŠ DOPIS ZNACKY/ZE DNE.

Způsoby vyjadřování v nevyžádaných nabídkách

Úvod nevyžádané nabídky

Patříte mezi naše významné obchodní partnery … Na základě naší dobré spolupráce Vám nabízíme … V rámci 
dosavadní spolupráce Vám přednostně nabízíme … Jsme přesvědčeni, že Vás bude zajímat …

Výzva k objednávce

Doufáme, že Vás budeme moci již brzy zařadit mezi naše zákazníky. Těšíme se na Vaši objednávku, která se jistě 
stane základem naší dobré spolupráce.

Odmítnutí nevyžádané nabídky
U některých nevyžádaných nabídek je vhodné dřívějším nebo možným dodavatelům odpovědět, i když to bude 
záporně. Odmítnutí nevyžádané nabídky stylizujeme vhodně, aby dopis nevyzněl jednoznačně odmítavě. Většinou 
se jedná o kratší dopis, který se píše na formulář 2/3 A4.
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Vzor nevyžádané nabídky

20. Nevyžádaná nabídka - procvičovací úlohy
1. Volná výrobní kapacita

Družstvo invalidů OBZOR z Malenovic u Zlína nabízí Frutě, a. s., 664 57 Modříce, Příční 18, volnou 
výrobní kapacitu na potisk víček z PVC pro potravinářské výrobky, na vysekávání těsnění z pryže 
a na těsnění z azbestových desek, plsti, papíru a plastů. V případě zájmu navštíví Frutu příští 
měsíc zástupce družstva a dohodne předběžné výrobní množství a ceny.

3035

Powered by EduBase14.1.2014 14:44:44 30



Obchodní korespondence 1

2. Klavír Petrof
Akciová společnost PIANA Hradec Králové informuje svého pravidelného zákazníka, Základní 
uměleckou školu v Rybitví, 533 54 Pardubice 20, Slepá 7, že nedávno dokončila výrobu klavíru 
Petrof III, který byl oceněn jako vynikající výrobek roku. Klavír je po tvarové stránce, 
zpracováním, povrchovou i vnitřní úpravou v souladu s tónovou kvalitou i charakterem užití. 
Cena 140 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Objednávku je třeba poslat obratem, protože o 
nástroj je značný zájem i v zahraničí. Příloha: prospekt.

3034

21. Žádost o úpravu nabídky
Pokud kupujícímu vyhovují podmínky nabídky, zašle prodávajícímu objednávku. Někdy však kupující požaduje 
výhodnější podmínky, např. vyšší podíl jakostnější třídy materiálu, bezpečnější způsob balení zboží, dřívější termíny 
dodávek, zejména ale žádá o snížení ceny. Jedná-li se o dlouholetého obchodního partnera a převažuje-li nabídka 
nad poptávkou po příslušném zboží, upravuje prodávající svou nabídku co nejvíce. Nemůže-li však z různých 
důvodů ani zčásti přistoupit na přání zákazníka, sdělí mu to co nejtaktnějším způsobem. Nejčastěji však dochází ke 
kompromisu, který se pak stává novým návrhem na uzavření kupní smlouvy.

V zaslané žádosti odběratel žádá o výhodnější smluvní podmínky, než jsou uvedeny v nabídce (nejčastěji o snížení 
ceny, o kratší termín dodávek …).

Obsah žádosti o úpravu nabídky
 poděkování za zaslání nabídky
 důvody, proč je nabídka pro odběratele nevýhodná
 přesvědčení, že dodavatel nabídku upravili 
 rozloučení
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Vzor žádosti o úpravu nabídky

Na žádost odběratele může pak následovat odpověď dodavatele kladná, ale i záporná.

22. Žádost o úpravu nabídky - procvičovací úlohy
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1. Stavební stroje
a) Okresní stavební bytové družstvo v Kolíně (280 02, Kmochova 34) žádá Montované stavby, a. 
s., 141 86 Praha 4, Zelený pruh 99, aby snížily ceny vyřazovaného investičního majetku, který 
mu nabídly, nejméně o 15 %.
b) Montované stavby upravují svou nabídku takto: stroj na zemní práce Satur 051 K - původní 
cena 320 000 Kč, nyní za 270 000 Kč; grader D 710 - původně za 260 000 Kč, nyní jen za 220 000 
Kč; čerpadlo betonové směsi ABF - dosud 900 000 Kč, nyní 760 000 Kč. Prodávající zároveň 
připomíná, že všechny stroje jsou provozuschopné a nacházejí se v dobrém technickém stavu.

3042

2. Žehlicí zařízení
a) Čistírna a prádelna PERMAN, spol. s r. o., 430 01 Chomutov, Ctiborova 1, sděluje akc. 
společnosti Velveta, 407 47 Varnsdorf, Palackého 26, že může od ní odkoupit všechno nabízené 
žehlicí zařízení, avšak za nižší ceny, protože je bude potřebovat jen několik roků. Zároveň žádá o 
nabídku náhradních dílů k vyvíječům páry.
b) Velveta snižuje ceny žehlicích lisů na 1 800 Kč za kus a cenu odsávací turbíny na 6 800 Kč. 
Ceny ostatního žehlicího zařízení nemůže snížit, zato však nabízí zdarma náhradní díly k 
vyvíječům páry. Podepsal František Straka, vedoucí investičního odd.
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23. Objednávka
Pokud je odběratel spokojen s nabídkou dodavatele, zasílá mu objednávku.

Formy písemných objednávek:
 obchodní dopis
 formulář
 oddělitelná část inzerátu (letáku)

Objednávky se zasílají většinou doporučeně (objednavatel má doklad o zaslání). Někdy odběratel zasílá objednávky 
ve dvou vyhotoveních a žádá dodavatele o potvrzení a vrácení jedné objednávky.

Obsah objednávky formou obchodního dopisu
 číslo objednávky a datum vyhotovení
 přesný popis objednávaného zboží (služby), množství, cena
 termín a způsob dodání (např. poštou, osobní odběr …) a způsob placení
 způsob potvrzení objednávky

Způsoby vyjadřování v objednávkách
V objednávkách se většinou nepoužívají zdvořilostní fráze.

Úvod

Děkujeme za Vaši nabídku, podle které objednáváme … Na základě inzerce v Hospodářských novinách 
objednáváme … Podle ceníku, který jste přiložili k nabídce, objednáváme … Na základě našeho telefonického 
rozhovoru u Vás objednáváme …

Termín a způsob dodání

Sdělte nám, zda můžete dovézt zboží vlastní dopravou … Objednané zboží si osobně vyzvedneme ve Vašem skladu 
… Dodávku zašlete doporučeně na adresu naší firmy …

Způsob potvrzení objednávky

Žádáme Vás o brzké potvrzení naší objednávky … Objednávku zasíláme dvojmo a žádáme Vás o vrácení potvrzené 
kopie poštou … Věříme, že naši objednávku vyřídíte včas …

Potvrzení o přijetí objednávek
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- potvrzením se dodavatel zavazuje, že objednávku vyřídí.

Potvrzení o přijetí objednávky se zasílá v případě, když:
 odběratel sám požádá o potvrzení objednávky
 dodavatel vyřídí objednávku až po uplynutí delší doby
 odběratel sdělil svou objednávku ústně

Obsah potvrzení o přijetí objednávky
 poděkování za objednávku
 označení objednaného zboží (cena, množství, velikost)
 uvedení dodací lhůty
 odkaz na další spolupráci

Způsoby vyjadřování v potvrzení o přijetí objednávky

Poděkování za objednávku

Děkujeme za Vaši objednávku č. … ze dne …, kterou potvrzujeme v plném rozsahu. V příloze Vám vracíme 
potvrzenou objednávku č. … Jsme potěšeni, že jste se rozhodli pro koupi …

Uvedení dodací lhůty

Objednané zboží Vám přiveze náš pracovník dne … Zboží Vám dodáme nejpozději do …

Odkaz na další spolupráci

Jsme přesvědčeni, že jste si dobře vybrali. Ujišťujeme Vás, že budete s naším výrobkem spokojeni, a těšíme se na 
další spolupráci. Věříme, že naše spolupráce bude dále pokračovat … Těšíme se na další spolupráci s Vámi a jsme s 
pozdravem

Odmítnutí objednávky
- dopis, ve kterém může dodavatel objednávku odběratele odmítnout např. proto, že:
 objednávka byla zaslána bez předcházející nabídky
 objednávka byla zaslána pozdě
 objednané zboží se již nevyrábí
 dodavatel není schopen dodržet nabídnuté podmínky

Odmítnutí objednávky může být částečné nebo úplné.

Obsah odmítnutí objednávky
 poděkování za objednávku
 odmítnutí objednávky a její zdůvodnění
 nová nabídka

Způsoby vyjadřování v odmítnutí objednávky

Poděkování za objednávku

Děkujeme za Vaši objednávku …

Odmítnutí objednávky a jeho zdůvodnění

Jen neradi Vám sdělujeme, že Vaši objednávku … nemůžeme vyřídit, protože objednané zboží je již zcela 
vyprodáno … Protože jste nám objednávku zaslali pozdě, můžeme Vám dodat pouze … Objednané zboží již 
nevyrábíme … Vaši objednávku nemůžeme vyřídit v plném rozsahu, protože … Vzhledem k poruše výrobního 
automatu Vám můžeme objednané zboží dodat až …
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Nová nabídka

Posíláme Vám vzorník alternativních výrobků … Dovolujeme si Vám zaslat novou nabídku … Sdělte nám, zda jste 
ochotni s vyřízením své objednávky počkat … Obratem nás informujte …

Vzor objednávky
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Vzor potvrzení o přijetí objednávky
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Vzor odmítnutí objednávky

24. Objednávka - procvičovací úlohy
1. Lepidla

Po přezkoušení vzorků objednává Stavební podnik z Vyškova u společnosti s ručením omezeným 
MAPEI, 771 02 Olomouc, Nová 13: 200 plechovek lepidla D-26, 50 plechovek tužidla po 10 kg a 
50 plechovek po 20 kg, 30 papírových pytlů stěrkovacího tmele C a 20 pytlů tmele B. Ceny žádá 
jako u předchozí zásilky. Za obsah dopisu odpovídá Jaromír Horňáček, vedoucí logistiky.

3046
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2. Autopřípravky
Drogerie, veřejná obchodní společnost, Jihlava, doobjednává u akciové společnosti Spolana, 
Neratovice (PSČ 277 11) pro zimní údržbu aut: 2 000 litrových balení nemrznoucí směsi Fridex s 
antikorozními účinky po 54 Kč; 500 olejniček se speciálním olejem Mrazol na rozmrazování 
zámků aut po 87 Kč; 500 flakonů Arktvel proti námraze skel po 63 Kč. Expedici očekávají 
nejpozději do konce listopadu.

3044

25. Kupní smlouva
Kupní smlouva je písemnost, která se vyhotovuje při složitějších obchodech mezi odběratelem a dodavatelem 
(např. dodávky zboží na celý rok). Zástupce organizace, která kupní smlouvu vyhotovila, umísťuje svůj podpis 
vlevo.

Náležitosti kupní smlouvy
 číslo smlouvy
 označení smluvních stran (prodávající a kupující)
 předmět smlouvy
 čas plnění
 cena
 dodací a platební podmínky
 ostatní (zvláštní) podmínky

Odvolávka a přepravní dispozice

Písemnosti při plnění kupních smluv
Jednorázové plnění kupní smlouvy (objednávky) - dodavatel zasílá odběrateli pouze dodací list a fakturu.

Postupné plnění kupní smlouvy (objednávky), např. různé sklady, závody, provozy, dílčí dodávky - odběratel 
zasílá odvolávku a přepravní dispozici, dodavatel zasílá návěští zásilky, dodací list a fakturu.
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Postup písemností při plnění kupních smluv

Odvolávka (specifikace)
- písemnost, ve které se odběratel odvolává na objednávku (kupní smlouvu) a stanovuje:
 velikost a termíny dílčích dodávek
 způsob balení objednaného zboží

Způsoby vyjadřování v odvolávce

Odvoláváme se na objednávku č. … a žádáme o dodání …

V tomto čtvrtletí máme od Vás obdržet zásilku …

Zboží zabalte do dřevěných beden …

Přepravní dispozice
- písemnost, ve které odběratel stanoví dodavateli:
 způsob přepravy (např. vlastní dopravou, poštou …)
 místo určení zásilky (např. adresa skladu, stanice dráhy)
 požadavek na oznámení dodávky předem

Způsoby vyjadřování v přepravní dispozici (nepoužívají se žádné zdvořilostní fráze!)

Zboží připravte k odebrání ve Vašem skladu …

Dodávku zboží nám ohlaste 3 pracovní dny předem …

Objednané zboží zašlete do našich provozoven poštou podle přiloženého rozdělovníku.
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Zprávu o odeslání zásilky nám oznamte faxem …

Odvolávka a přepravní dispozice se v praxi často spojují do jedné písemnosti (Odvolávka a přepravní dispozice).

Formy odvolávky a přepravní dispozice:
 obchodní dopis
 formulář

Odesílá se doporučeně poštou nebo jako faxová zpráva, e-mail.

Vzor odvolávky a přepravní dispozice
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26. Procvičovací úlohy související s kupní smlouvou
1. Vypracujte odvolávky a přepravní dispozice.

Povlaky
Veřejná obchodní společnost Stavone a spol. se odvolává na objednávku č. 47/0. potvrzenou od 
firmy Meza, s. r. o., 186 00 Praha 8, Sladová 58, a žádá dodat svému skladu ve Slaném (PSČ 274 
01), Lidická 3, v měsíci únoru 800 třídílných povlaků na matrace Lada o rozměrech 195 x 95 cm a 
600 jednodílných povlaků na matrace Lucie o rozměrech 195 x 85 cm. Dodávka se bude přejímat 
podle technických parametrů stanovených státní normou a podle dříve zaslaných vzorků.
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2. Vypracujte odvolávky a přepravní dispozice.
Stroje a přístroje
Obchodní sdružení Agrozet Brno oznamuje akciové společnosti OSAN, 586 91 Jihlava, Popická 
16, aby rozeslala jako vagonové zásilky obyčejného zboží v dubnu t. r. podle kupní smlouvy č. 
98/0.: Agrozetu Pelhřimov 10 upínačů obrobků, 20 záhlubníků, 20 výstružníků a 3 pásové pily na 
kovy; Agrozetu Jičín 15 upínačů nástrojů, 10 univerzálních sklíčidel, 20 strojních svěráků a 2 
pásové pily na kovy; Agrozetu Humpolec 5 fréz na ozubení, 10 protahovacích trnů, 5 otočných 
stolů, 20 lisovacích nástrojů. Ve všech těchto městech jsou stanice České dráhy. Napište jako 
individuální písemnost, kterou podepíše vedoucí zásobovacího úseku Petr Toušek.
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27. Přepravní doklady
Přepravní doklady (doklady při přepravě) jsou tiskopisy, které se vyplňují při využití služeb veřejných přepravců, 
dráhy, pošty.

Tiskopisy obdrží prodávající při objednání přepravy (objednavatel služby vyplňuje vyznačené části předtisku).

Přehled dokladů

Železniční doprava
 nákladní list pro vagonové zásilky
 nákladní list pro kusové zásilky
 spěšninový list

spěšnina = menší zásilky do 15 kg, které se přepravují v zavazadlových prostorech osobních vlaků

Silniční (automobilová) doprava
 přepravní list

Poštovní přeprava
 poštovní průvodka (balík)
 poštovní dobírková poukázka (průvodka)

28. Návěští
Návěští (avízo) je písemnost, kterou dodavatel oznamuje odběrateli, že zboží je připraveno k přepravě (používá se 
při dodávkách většího množství zboží).

Smyslem této zprávy je, aby byl odběratel informován, že zboží je na cestě, mohl si včas připravit místo ve skladu, 
zajistit vyložení zboží …

Železniční přeprava
- oznámení, že zboží bylo naloženo do vagonu.

Doprava kupujícího
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- oznámení, že je zboží připraveno k vyzvednutí; někdy se sděluje také provozní doba, čas, do kdy má být zboží 
nejdéle vyzvednuto.

Doprava prodávajícího
- informace o termínu příjezdu pracovníka prodávajícího (někdy je dodávka zboží spojena s montáží).

Návěští se odesílá faxem (e-mailem) nebo doporučeným dopisem (potvrzení telefonického sdělení).

Obsah avíza - železniční přeprava
 datum, kdy byla zásilka vypravena
 místo určení (název železniční stanice, číslo vagonu)
 popis zásilky (označení zboží, množství, způsob balení)

Způsoby vyjadřování v avízu
Podle Vaší přepravní dispozice vypravíme zítra jako vagonovou zásilku zboží objednané na tento 
měsíc.

Obsah avíza - doprava kupujícího
 místo, kde je zboží připraveno k vyzvednutí
 popis zboží (případně odvolávka na objednávku)
 uvedení provozní doby, termínu, do kdy má být zboží vyzvednuto

Způsoby vyjadřování v avízu
Zboží podle Vaší objednávky č. … je hotovo. Vyzvedněte si jej do týdne v našem skladu v Klatovech, 
Nádražní 5. Provozní doba je v pracovní dny … Sdělujeme Vám, že v našem skladu je pro Vás 
připravena k odvozu dodávka … Pro zboží si můžete přijet kdykoli po 15. dni tohoto měsíce …

Obsah avíza - doprava prodávajícího
 popis zboží (případně odvolávka na objednávku)
 termín příjezdu (datum, hodina)

Způsoby vyjadřování v avízu
Kancelářský nábytek Vám přivezeme a smontujeme dne 22. ledna 2004 mezi 10. a 11. hodinou.
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Vzor návěští

29. Návěští - procvičovací úlohy
1. Vypracujte návěští zásilky:

Svítidla
Akciová společnost Tesla Praha-Holešovice oznamuje obchodnímu domu CENTRUM v Havlíčkově 
Brodu (581 01, Hálkova 4), že podle odvolávky k objednávce čís. ... zasílá vagonem čís. ... jako 
obyčejné zboží celkem 500 krabic žárovek různé výkonnosti a 300 krabic zářivek. Zboží je pečlivě 
zabaleno a označeno jako křehké. Zákazník má přebírat dodávky za přítomnosti pracovníka ČD, 
aby v případě poškození krabic bylo možno vyhotovit komerční zápis. K vypracování dopisu vám 
dal pokyn vedoucí expedice Libor Procházka. Zašlete faxem.

3050
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2. Vypracujte návěští zásilky:
Kovové materiály
Akciová společnost Agropo Janovice potvrzuje Zemědělskému družstvu v Kouřimi (PSČ 281 61) 
doporučeným dopisem dnešní telefonické návěští zásilky 400 ocelových trubek o průměru 35 
mm, 850 měděných tyčí o průměru 10 mm, 2 000 šroubů M14 a 3 000 elektrod EK103. Trubky a 
tyče jsou loženy volně, šrouby a elektrody jsou zabaleny v bednách. K dopisu je přiložen průklep 
dodacího listu, jehož originál je v bedně označené číslem 1.
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30. Dodací list
Dodací list je seznam zaslaného zboží a jeho množství (resp. seznam provedených prací). Odběratel si podle 
dodacího listu může zkontrolovat úplnost dodávky.

Náležitosti dodacího listu
 označení kupujícího a prodávajícího
 číslo dodacího listu
 datum vyskladnění zásilky
 datum vyhotovení dodacího listu
 číslo objednávky/kupní smlouvy
 popis obsahu zásilky (označení, množství, cena)

Dodací list se píše na formulář nebo jako samostatný obchodní dopis (jednoduchá stylizace).

Způsoby odeslání dodacího listu kupujícímu
 jako samostatný obchodní dopis (posílá se doporučeně)
 vložení přímo do zásilky (např. do bedny)
 osobní předání (např. při dopravě kupujícího)

Powered by EduBase14.1.2014 14:44:44 44



Obchodní korespondence 1

Vzor dodacího listu

31. Dodací list - procvičovací úlohy
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1. Josef Modrý, vedoucí zásobování Hotelu Viktoria, s. r. o, Polská 707, 701 00  Ostrava 1, IČ 
22233300, DIČ: CZ22233300, si 22. října t. r. osobně vybral u výrobce ozdobného luxusního 
porcelánu – společnosti s ručení omezeným Qeen, Kolárova 894, 360 99  Karlovy Vary 9, IČ: 
98765400, DIČ: CZ98765400, porcelánové nádobí. Skladník dodavatelské společnosti Matěj 
Lubný vystavuje doklad č. 001026 na toto zboží (ceny jsou uvedeny bez 21% DPH):

Typ Cena

Talíř hluboký LC 501 142,-
Talíř mělký LC 503 142,-
Talíř dezertní LC 006 92,-
Miska na kompot LC 046 134,-
Šálek + podšálek kávový LC 056 215,-
Šálek + podšálek čajový LC 058 235,-

Počet odebraných kusů je u všech položek 25.

Další zboží:

Typ Cena ks

Popelník LC 091 550,- 5
Váza LC 103 258,- 2
Slánka dvoudílná LC 107 236,- 3
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32. Faktura
Faktura je běžný dokument, který vystavuje svým zákazníkům a obchodním partnerům při prodeji zboží nebo 
služeb téměř každý podnikatel. Faktura ale také slouží k účetním a daňovým účelům.

Náležitosti faktury
Na faktuře nemohou chybět základní údaje o podnikateli a správné označení prodávaného zboží nebo služby. 
Naopak postrádat lze razítko a podpis.

Obecně platí, že povinnost podnikatele vystavit fakturu nebo jiný typ dokladu vyvstává v okamžiku, kdy si zákazník 
o vydání dokladu o prodeji zboží nebo o poskytnutí služby zažádá. Takový doklad pak podle § 13a obchodního 
zákoníku musí nést údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místě podnikání a identifikačním čísle. Podnikatelé 
zapsaní v obchodním rejstříku (OR) musí navíc uvádět i tuto skutečnost včetně spisové značky. Podnikatelé, kteří 
nejsou zapsaní v OR, uvádí na faktuře zápis do jiné evidence, v níž jsou vedeni.

Druh zboží a služby se musí správně formulovat
Živnostenský zákon (§ 31 odst. 14) pak navíc ukládá povinnost uvádět na dokladu také datum prodeje zboží nebo 
poskytnutí služby, druh zboží (služby) a cenu. Zvláště u formulování druhu zboží (služby)  si musí podnikatel dávat 
pozor, aby se vyhnul nepříjemnostem s živnostenským úřadem. Ten totiž u podnikatelských subjektů kontroluje, 
zda podnikají pouze v rámci své živnosti. Pokud úředník zjistí, že se podnikatel dopustil nedovoleného podnikání, 
může mu udělit pokutu až do výše jednoho milionu korun (podle § 61 Živnostenského zákona).

Nepříjemné chvilky kvůli chybné formulaci druhu služby popisuje neregistrovaný čtenář přezdívaný jezevec v diskuzi 
na serveru Podnikatel.cz: „Jednou jsem v pozici generálního dodavatele stavby omylem vyfakturoval „stavební 
práci“, místo abych fakturoval jako obvykle „zajištění stavební práce“. A přestože jsem smlouvami i 
subdodavatelskými fakturami doložil věcný stav projektu, půlmilionové pokutě jsem uklouzl až na odvolání.“

Plátci DPH mají další povinnosti
Pokud je podnikatel navíc i plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), musí faktury vystavovat v souladu se zákonem 
o DPH. Faktura se pak považuje za běžný daňový doklad. Především by podnikatel neměl zapomínat na to, že na 
faktuře musí stát jak celková cena, tak i cena bez daně a vypočtená daň.

Powered by EduBase14.1.2014 14:44:44 46



Obchodní korespondence 1

Povinné náležitosti faktury:
 označení prodávajícího (obchodní firma nebo jméno a příjmení, popř. název a dodatek, sídlo nebo místo 

podnikání, daňové identifikační číslo)
 označení kupujícího (obchodní firma nebo jméno a příjmení, popř. název a dodatek, sídlo nebo místo 

podnikání, daňové identifikační číslo)
 evidenční číslo daňového dokladu
 rozsah a předmět plnění
 datum vystavení daňového dokladu
 datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data 

vystavení daňového dokladu
 jednotková cena bez daně, popř. sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně
 základ daně
 základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na 

příslušné ustanovení tohoto zákona
 výše daně zaokrouhlená na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedená v haléřích

I neplátci DPH si musí dávat pozor
Ani podnikatelé – neplátci DPH nemohou na fakturu psát, co se jim zamane. „Na faktuře nesmí být nic ohledně 
DPH, nesmí tam být DIČ, nesmí tam být datum uskutečnění zdanitelného plnění, nesmí ta faktura nést název 
„Daňový doklad“. Takže z tohoto doporučuji někam na fakturu napsat „Nejsem plátcem DPH“,“ radí Pavel Říha, 
registrovaný čtenář ve svém příspěvku v diskuzi na serveru Podnikatel.cz.

Doklad živnostníka nezapsaného v obchodním rejstříku a neplátce DPH by měl mít 
následující podobu:
 Jméno a příjmení podnikatele
 Adresa (místo podnikání)
 Identifikační číslo
 Datum prodeje
 Druh zboží nebo služby
 Cena
 Věta „Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku...“

Razítka a podpisy
Pro to, aby byla faktura přijata jako bezchybný daňový doklad, nemusí obsahovat razítko ani podpis podnikatele. 
Na zákazníky však vždy působí lépe a důvěryhodněji, pokud se razítko a podpis na faktuře objevuje. Rozdíl však 
nastává, pokud podnikatel chce fakturu použít jako účetní doklad. V tom případě faktura podpis obsahovat musí. 
Zákon o účetnictví totiž říká, že účetní doklad musí obsahovat následující údaje:
 označení účetního dokladu
 obsah účetního případu a jeho účastníky
 peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
 okamžik vyhotovení účetního dokladu
 okamžik uskutečnění účetního případu, pokud není shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu
 podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování

Podepsat se je nutné jak v listinné, tak i v elektronické podobě faktury. V elektronické verzi se však oproti 
klasickému ručnímu podepisování uplatňuje zaručený elektronický podpis nebo elektronická značka založené na 
kvalifikovaném (systémovém) certifikátu.
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Vzor faktury

33. Faktura - procvičovací úlohy
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1. Spediční společnost EURO-SPED, s. r. o., Havlátova 506, 643 00  Brno 43, IČ: 34578900, DIČ: CZ 
34578900, si objednávkou č. 103/2008 zajistila digitální detektory alkoholu, a to osobní, které 
dá k dispozici svým zaměstnancům, a detektor firemní pro vedoucí provozu. Dodavatelem je 
společnost s ručením omezeným V-TEN, Strážnická 423, 686 05  Uherské Hradiště 5, IČ: 
57526100, DIČ: CZ57526100, zapsána v obchodním rejstříku u MS v Uherském Hradišti, oddíl C, 
vložka 1360. Účet číslo 92153036/0100 má společnost veden u Komerční banky v Uherském 
Hradišti. 

Společnost V-TEN dala zboží k přepravě 15. října t. r. jako profibalík. K zásilce jsou přiloženy: 
dodací list číslo 00761 a daňový doklad č. 200710576. Datum vystavení daňového dokladu je 
shodné s datem vypravení zásilky, splatnost dokladu převodem na účet je 14 dnů od jeho 
vystavení, konstantní symbol je 0008. Prodávající účtuje detektory těchto typů:

Digitální detektor osobní AL-25 10 ks 840 Kč/ks

Digitální detektor profesional FC-20 1 ks 24 900 Kč/ks

Ceny jsou uvedeny bez DPH, daň činí 21%. Společnost účtuje také poštovné (není daněno) ve 
výši Kč 136,-. Doklad vystavila fakturantka Karolína Pázlerová.

3052

34. Příkaz k úhradě
Příkaz k úhradě (bezhotovostní úhrada) je písemný příkaz odběratele bance, aby převedla peněžní prostředky z 
jeho bankovního účtu.

Druhy PKÚ:
 jednorázový (úhrada jedné fa)
 hromadný

Vyplňování (bez chyb, oprav, přepisování)
 splatnost fa – DD MM RR (vyplňuje se bez teček)
 číslo účtu plátce (na vrub)
 číslo účtu příjemce (ve prospěch)
 částka – z bezpečnostních důvodů je dovoleno trojice čísel oddělovat tečkou
 variabilní symbol – bez lomítek, pomlček
 konstantní symbol
 datum a místo vyhotovení PKÚ – datum se píše běžným způsobem
 podpis(y) + razítko majitele účtu
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Vzor jednorázového příkazu k úhradě

Vzor hromadného příkazu k úhradě

35. Příkaz k úhradě - procvičovací úlohy
1. Doplatek zdravotního pojištění:

Vypracujte příkaz k úhradě za účelem zaplacení nedoplatku zdravotního pojištění VZP ve výši 
585 korun (za minulý rok). Číslo účtu VZP 818129293/0300 nebo 291555669/0100. Variabilním 
symbolem je rodné číslo pojištěnce, platba musí proběhnout (být připsána na účet) nejpozději do 
31. 3. Konstantní symbol je 558.

3053

36. Urgence
Písemnosti při porušování kupních smluv

V písemné formě se jedná o:
 urgence – vztahují se nejčastěji k objednávce
 reklamace – vztahují se k dodávce zboží/služeb
 upomínky – vztahují se k fakturám
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Zpracovávají se na formulářích nebo jako individuální dopisy (mají větší váhu). Vždy se odesílají doporučeně 
(odesilatel má doklad o odeslání). Adresát by měl odpovědět co nejdříve.

Stylizace: zdvořilá, ale důrazná

Urgence (pobídka)
- píše odběratel (kupující), pokud mu prodávající např. nedodá objednané zboží ve sjednané lhůtě, nezašle nabídku 
apod.

Obsah urgence
 oslovení (v případě, že s dodavatelem dosud nebyly žádné problémy)
 odvolání na dosavadní dobrou spolupráci (existovala-li)
 důvod nespokojenosti (např. problémy ve výrobě)
 žádost o urychlené splnění dodávky
 přesvědčení, že se situace nebude příště opakovat

Způsoby vyjadřování v urgencích

Odvolání na dosavadní dobrou spolupráci

Dosud jsme byli vždy spokojeni s dodávkou …

S politování jsme zjistili, že objednané zboží nebylo odesláno … 

K našemu zklamání nám dlužíte …

Důvod nespokojenosti

Vaším prodlením se ocitáme v tíživé situaci …

Vaše nepravidelné dodávky nám způsobují problémy ve výrobě … 

Žádost o urychlené splnění dodávky

Žádáme Vás, abyste dodávku urgovaného zboží odeslali co nejdříve.

Ihned pošlete zboží, protože naše zásoby jsou téměř vyčerpány …

Přesvědčení, že se situace nebude příště opakovat

Jsme přesvědčeni, že se tato situace již nebude v budoucnu opakovat …

Věříme, že naše další objednávky budete vyřizovat ve stanovených lhůtách …
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Vzor urgence

Odpověď na urgenci
- píše ji dodavatel. Měl by odpovědět co nejdříve - zachování dobrých obchodních vztahů.

Obsah odpovědi na urgenci
 oslovení
 omluva a vysvětlení příčin prodlení
 oznámení termínu nápravy (pokud možno ihned)
 ujištění o další dobré spolupráci
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Způsoby vyjadřování v odpovědích na urgence

Omluva a vysvětlení příčin prodlení

Velmi nás mrzí, že jsme nedodrželi stanovený termín dodávky …

Omluvte naše prodlení s dodávkou …

Omlouváme se za potíže, které jsme Vám pozdní dodávkou způsobili …

Zpoždění zavinila expedice, kde nyní pracuje hodně brigádníků …

Oznámení termínu nápravy

Dodávku jsme odeslali …

Zboží Vám přivezeme …
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Vzor odpovědi na urgenci

37. Urgence - procvičovací příklady
1. Pobídka k uzavření smlouvy

Prodávající je přesvědčen, že jeho nabídka módního oblečení po všech stránkách vyhovuje. 
Postrádá však dosud odpověď kupujícího, a proto upozorňuje, že pozdější objednávku nebude 
moci třeba vyřídit v požadovaném termínu. Rovněž podotýká, že udané ceny platí jen do konce 
měsíce. Názvy firem stanovte sami.

3055
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2. Odpovězte na následující ukázku urgence:
3058

3. Telefonní stanice
Zemědělské družstvo v Rožnově pod Radhoštěm urguje u ČESKÉHO TELECOMU, a. s., 710 21 
Ostrava, Pyskatého 73, zřízení telefonních stanic na svých pracovištích, které objednalo již před 
dvěma roky. Družstvo Žádá o urychlené zajištění telefonního spojení aspoň do dílny přidružené 
výroby a do kravína, kde je zvýšené nebezpečí úrazu a požáru. Zároveň připomíná instalaci 
telefonního automatu do administrativní budovy na farmě v Dolní Bečvě, sjednanou začátkem t. 
r. Dopis podepsal předseda družstva Ing. Bořivoj Sedlák.

3054
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38. Reklamace
Reklamace (výtka) je individuální dopis, který vyhotovuje odběratel v případě, že:
 byly zjištěny závady při přejímce zboží (např. poškození, bylo dodáno jiné zboží, jiné provedení) – kontrola dle 

objednávky a DL
 se projevily vady v záruční době
 byly zjištěny chyby v účetních dokladech (např. fa)

Reklamace se odesílá ihned po zjištění závady. Podkladem pro sepsání reklamace jsou různé zápisy o vadách, 
fotografie, vzorky …, kopie se posílají jako přílohy. Přílohy se vytýkají jmenovitě!

Obsah reklamace
 přesný popis zjištěné závady a odvolání na objednávku/kupní smlouvu
 návrh na řešení situace
 úvodní a závěrečné zdvořilostní fráze – je-li vhodné je použít (viz urgence)

Způsoby vyjadřování v reklamacích

Přesný popis zjištěné závady a odvolání na objednávku/kupní smlouvu

Při přejímce zboží jsme zjistili, že neodpovídá naší objednávce č. … 

Neradi Vás upozorňujeme na závady na Vámi dodaných výrobcích …

Při expedici náhradních dílů asi došlo k omylu …

Návrh na řešení situace např. dodání náhradního/chybějícího zboží, sleva z ceny, 
oprava (pokud je možná), odstoupení od KS, oprava dokladu.

Žádáme Vás o urychlené zaslání chybějícího zboží …

Poškozené výrobky můžeme přijmout jen za podmínky, že jejich cenu snížíte o …

Žádáme Vás o vystavení nové faktury …
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Vzor reklamace

Odpověď na reklamaci
Po prošetření reklamací musí dodavatel odpovědět odběrateli.

Odpověď:
 kladná = uznání reklamace (v plném rozsahu x částečně)
 záporná = odmítnutí reklamace (formulace zdvořilá – důrazná!)

Obsah uznání reklamace
 omluva a vysvětlení vad v dodávce
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 způsob řešení reklamace (přistoupení k návrhu odběratele x vlastní řešení)
 ujištění, že další dodávky budou v pořádku

Způsoby vyjadřování v uznání reklamace

Omluva a vysvětlení vad v dodávce

Omluvte chybu ve výpočtu fa …

Velmi nás mrzí, že naše poslední dodávka nebyla v pořádku … 

Omlouváme se za potíže, které jsme Vám způsobili …

Způsob řešení reklamace (přistoupení k návrhu odběratele x vlastní řešení)

Vaši reklamaci uznáváme v plném rozsahu a poškozené zboží Vám ihned vyměníme …

Ujištění, že další dodávky budou v pořádku

Ubezpečujeme Vás, že tyto chyby se v budoucnu již nebudou opakovat …

Obsah odmítnutí reklamace
 důvody odmítnutí reklamace
 doporučení, na kterou instituci se má odběratel obrátit (např. na přepravní společnost)

Způsoby vyjadřování v odmítnutí reklamace

Důvody odmítnutí reklamace

Vaši reklamaci nemůžeme uznat, protože jste ji uplatnili po uplynutí záruční doby … 

Vzhledem k tomu, že výrobky jsme kvalitně zabalili, nemůžeme uznat Vaši reklamaci …
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Vzor uznání reklamace
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Vzor odmítnutí reklamace

39. Reklamace - procvičovací úlohy
1. Nižší hmotnost zboží

Kupující oznamuje prodávajícímu, že hmotnost dodaného oleje pro šicí stroje a jízdní kola 
nesouhlasí s vyfakturovanou hmotností. Žádá ho proto, aby vystavil na rozdíl 3 560 Kč dobropis. 
Kupující doufá, že k omylu došlo jen náhodou a že příště již budou faktury opět bez chyb. 
Doplňte vhodně sami.

3066
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2. Ocelové tyče
Vlárské strojírny Slavičín reklamují u veřejné obchodní společnosti Ferona, 772 30 Olomouc 2, 
poštovní přihrádka 190, ocelové tyče. Místo 20 q tyčí o průměru 25 mm dostali tyče o průměru 
40 mm. Protože však mohou využít i tyto silnější tyče, žádají o jejich dodatečné vyfakturování. 
Připomínají však, že se nevzdávají nároku na objednané tyče slabší, jejichž dodávku požadují do 
týdne. Sestavením dopisu Vás pověřil Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí zásobovacího oddělení.

3063

3. Odpovězte kladně na tuto reklamaci:
Ocelové tyče
Vlárské strojírny Slavičín reklamují u veřejné obchodní společnosti Ferona, 772 30 Olomouc 2, 
poštovní přihrádka 190, ocelové tyče. Místo 20 q tyčí o průměru 25 mm dostali tyče o průměru 
40 mm. Protože však mohou využít i tyto silnější tyče, žádají o jejich dodatečné vyfakturování. 
Připomínají však, že se nevzdávají nároku na objednané tyče slabší, jejichž dodávku požadují do 
týdne. Sestavením dopisu Vás pověřil Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí zásobovacího oddělení.

3067

40. Upomínky
Dodavatel zasílá upomínku odběrateli, pokud faktura nebyla ve lhůtě splatnosti uhrazena. Jedná se o specifický 
druh pobídky, která je zaměřena na zaplacení faktury.

Při vypracování upomínek můžeme používat formuláře, větší váhu však mají individuálně vypracované upomínky.

První upomínka
- dodavatel předpokládá, že odběratel splatnost faktury přehlédl nebo už fakturu zaplatil. Stylizace je proto velmi 
zdvořilá.

Obsah první upomínky
 upozornění na prošlou lhůtu splatnosti faktury (uvedení čísla, částky, data splatnosti)
 stanovení nového data pro zaplacení
 omluva pro případ, že odběratel fa zaplatil, a žádost o sdělení údajů o úhradě

Způsoby vyjadřování v první upomínce

Upozornění na prošlou lhůtu splatnosti faktury (uvedení čísla, částky, data 
splatnosti)

Upozorňujeme Vás, že již před týdnem byla splatná naše fa č. …

Dosud jste neuhradili fakturu za …

Kontrolou účetnictví jsme zjistili, že jste dosud neuhradili fa č. …

Stanovení nového data pro zaplacení

Věříme, že naši pohledávku uhradíte obratem, nejpozději do 5 dnů. Fakturu č. … uhraďte co nejdříve 
na náš bankovní účet č. …

Omluva pro případ, že odběratel fa zaplatil, a žádost o sdělení údajů o úhradě

Žádáme Vás o prověření, zda platba nebyla poukázána na jiný účet. Pokud jste úhradu již provedli, 
sdělte nám termín platby a tuto upomínku považujte za bezpředmětnou.

Druhá upomínka
- píše dodavatel, pokud odběratel fakturu nezaplatil ani nereagoval na první upomínku. Stylizace je bez 
zdvořilostních frází i bez oslovení.

Obsah druhé upomínky
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 odvolávka na zaslanou upomínku
 stanovení nové lhůty pro zaplacení (cca 7 – 10 dnů)
 upozornění na úrok z prodlení (penále)

Způsoby vyjadřování v druhé upomínce

Odvolávka na zaslanou upomínku

Nereagovali jste na naši první upomínku, kterou jsme Vám zaslali dne …

Nechali jste bez povšimnutí první upomínku na úhradu fa č. …, která byla splatná dne …

Stanovení nové lhůty pro zaplacení (cca 7 – 10 dnů)

Věříme, že naši pohledávku uhradíte obratem, nejpozději do …

Fakturu č. … uhraďte nejpozději do … na náš bankovní účet č. …

Třetí (poslední) upomínka
- pokus o smír píše dodavatel, pokud odběratel fakturu nezaplatil a nereagoval na zaslané upomínky. Posílá se 
doporučeně s doručenkou. Často sestavuje právník.

Obsah třetí upomínky (pokusu o smír)
 odvolání na předchozí upomínky
 stanovení nové lhůty pro zaplacení (cca do 3 dnů)
 vyčíslení celkové pohledávky (dlužná fa + penále + upomínací výdaje – např. poštovné)
 upozornění na možnost soudního vymáhání dluhu

Způsoby vyjadřování v třetí upomínce

Odvolání na předchozí upomínky

Již po dvakrát jsme Vás upomínali o zaplacení fa č. …, ze dne …, která byla splatná …

Stanovení nové lhůty pro zaplacení

Věříme, že naši pohledávku uhradíte obratem, nejpozději do …

Fakturu č. … uhraďte nejpozději do … na náš bankovní účet č. …

Vyčíslení celkové pohledávky (dlužná fa + penále + upomínací výdaje – např. 
poštovné)

Celkovou částku faktury zvyšujeme o penále ve výši … a o upomínací výdaje ve výši …

Upozornění na možnost soudního vymáhání dluhu

Pokud ani ve stanoveném termínu fakturu nezaplatíte, budeme dlužnou částku 
vymáhat soudně.

Doufáme, že naši pohledávku uhradíte ve stanovené lhůtě. Jinak ji budeme nuceni vymáhat soudní 
cestou.
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Vzor 1. upomínky
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Vzor 2. upomínky
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Vzor 3. upomínky

Odpověď na upomínky
Odpověď na upomínku je individuální dopis, který vyhotovuje odběratel. Na upomínky je nutné odpovědět co 
nejdříve.

Obsah odpovědi, pokud byla faktura uhrazena
 označení fa (číslo, částka, splatnost …)
 datum platby a číslo bankovního účtu, na který byla platba poukázána

Obsah odpovědi, pokud faktura nebyla uhrazena
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 omluva a důvody prodlení s úhradou fa
 možný termín úhrady (žádost o odklad zaplacení nebo možnost splácet závazek ve splátkách)
 přesvědčení, že dodavatel žádosti vyhoví

Způsoby vyjadřování v odpovědi na upomínky

Omluva a důvody prodlení s úhradou fa

Omluvte naše prodlení s úhradou fa …

Přijměte naši omluvu, že jsme dosud neuhradili fa … Finanční problémy nám způsobili odběratelé, 
kteří jsou v prodlení s úhradou fa …

Možný termín úhrady (žádost o odklad zaplacení nebo možnost splácet závazek ve 
splátkách)

Žádáme Vás o odložení splatnosti Vaší fa do …

Z uvedených důvodů Vás žádáme o umožnění splácení dluhu po splátkách …
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Vzor odpovědi na upomínku
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Vzor odpovědi na upomínku - fa nezaplacena

41. Upomínky - procvičovací úlohy
1. Vypracujte první upomínku:

Dámské kozačky
Akciová společnost SVIT, 760 10 Zlín, Baťovo nám. 1, upomíná obchodní dům Bílá labuť, spol. s 
r. o., 110 67 Praha 1, Na Poříčí 29, o úhradu faktury za dodávku 500 kusů dámské zimní 
vycházkové obuvi, která byla splatná již před deseti dny. Kupující má zaplatit nejpozději do 
týdne, jinak bude věřitel požadovat navíc úroky z prodlení. Upomínku podepíše vedoucí účtárny 
Jana Filková.

3074
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42. Pozvánka na poradu
Pracovní porady jsou určitou formou týmové práce. Pracovní porady jsou buď předem připraveny a termín jejich 
konání je znám dopředu, tzv. plánované, nebo se svolávají při řešení nějaké naléhavé situace, tzv. operativní.

Pracovní porady mají také různý okruh účastníků a z tohoto hlediska je můžeme rozdělit na porady vedení 
organizace, provozní porady, porady účetních apod.

Pozvánky na poradu obsahují důležité informace pro účastníky.

Pozvánky se upravují
 na A4 – pozvánka pro pracovníky organizace,
 na předtisku obchodního dopisu – pozvánka pro pracovníky z jiných organizací.

Náležitosti pozvánky
 záhlaví – označení pořádající organizace
 název písemnosti: Pozvánka – umísťuje se na střed papíru a zvýrazňuje se
 účel porady
 den, místo a doba začátku porady – umísťuje se do výčtu a zvýrazňuje se
 program jednání

Body programu se uvádí heslovitě (začínají velkým písmenem, 
neukončují se tečkou, pokud nejsou větami)
 další informace (např. dopravní spojení, způsob stravování …)
 místo a datum vyhotovení pozvánky
 jméno a funkce pracovníka, který poradu svolává

(za jméno se u rozmnožených pozvánek uvádí zkratka v. r. a podpis se již neuvádí)
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Vzor pozvánky na poradu

43. Pozvánka na poradu - procvičovací úlohy
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1. Vypracujte pozvánku na poradu vedení závodu Chomutov, která se bude konat ve čtvrtek 26. 
října 200* v 10.00 h v budově ředitelství závodu ve Starých Spořících, 1. patro, místnost č. 5.

Název organizace: Povodí Ohře, závod Chomutov. Datum pozvánky: 15. října 200*. Podpis: Ing. 
Václav Jahoda.

Program: 1. Výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí. Ing. Jahoda. 2. Ostraha objektů. J. Vesecký. 3. 
Zpráva školní komise. M. Příhodová. 4. Poskytnutí půjček zaměstnancům na výstavbu bytů. K. 
Souček. 5. Proškolení a přezkoušení strojníků. Ant. Struhař. 6. Příprava kolektivní smlouvy na 
příští rok. K. Souček. 7. Vývoj pracovní úrazovosti. K. Souček. 8. Povodně a havárie; provedení 
cvičných akcí. Ant. Struhař. 9. Školka lesních dřevin; zajištění oprav. J. Kolísko. 10. Různé.

3138

2. Vypracujte pozvánku na poradu ředitelů obvodních poboček České spořitelny v Praze, která se 
bude konat v úterý 20. února 200* od 8.00 h v budově ředitelství městské pobočky v Praze, 
Praha 1, Rytířská 29, I. patro, zasedací místnost 2.

Název organizace: Česká spořitelna, městská pobočka v Praze, ředitelství. Datum vyhotovení 
pozvánky: 9. února 200*. Podpis: JUDr. Jiří Pražák.

Program: 1. Kontrola plnění závěrů z minulé porady. 2. Plnění hospodářských úkolů. 3. 
Zhodnocení výsledků roční uzávěrky. 4. Organizace sobotních pohotovostních služeb. 5. 
Poznatky z činnosti provozně účetního a kontrolního úseku. 6. Různé.

3137

44. Prezenční listina

Prezenční listina (evidence přítomných)
– pracovníci, kteří se účastní porady, se před zahájením porady podepisují do prezenční listiny.

Prezenční listina může mít podobu:
 jednoduchého formuláře
 tabulky

Při návrhu formuláře je třeba zvolit širší řádkování, např. 1,5 – 2 nebo vynechat prázdný řádek – vznikne 
dostatečné místo pro vlastnoruční podpis. Vhodné je také připravit linky pro podpis.

Náležitosti prezenční listiny
 záhlaví – označení pořádající organizace
 název písemnosti: Prezenční listina
 druh porady
 datum, místo konání porady
 jména účastníků a místo pro podpisy

 možné uspořádání údajů 

 předtištěná jména, popř. funkce pracovníků, místo pro podpis – jsou známa jména pracovníků

 názvy pozvaných oddělení, místo pro podpis – nejsou známa jména pracovníků

 nejsou předtištěna jména pracovníků – při velkém počtu účastníků, kteří nejdříve hůlkovým písmen 
napíšou své jméno a poté se podepíšou

45. Zápis z porady
Zápis z porady je jediným písemným dokladem o jednání. Musí být proto jasně formulovaný, pravdivý a přehledný. 
Jednotlivé zápisy se pořadově číslují a zakládají. Koncept zápisu zpravidla vyhotovuje sekretářka během porady. 
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Čistopis zápisu se pořizuje co nejdříve, pokud možno v den porady nebo nejpozději následující den. Čistopis zápisu 
schvaluje pracovník, který poradu vedl. Schválené zápisy jsou rozesílány jednotlivým účastníkům.

Druhy zápisů z porad (liší se rozsahem)
 stručný zápis (používá se nejčastěji) – jsou heslovitě zachyceny jednotlivé body jednání, schválená rozhodnutí, 

úkoly z porady
 podrobnější zápis - obsáhlejší záznamy jednotlivých bodů programu nebo doslovné znění některých připomínek
 doslovný zápis – pořizuje se při důležitých poradách a jednáních (např. v parlamentu). Zápis se stenografuje 

souběžně s jednáním, současně se pro kontrolu pořizuje zvukový záznam

Náležitosti zápisu
 záhlaví – označení organizace
 název písemnosti: Zápis z porady, číslo zápisu
 druh porady a datum jejího konání
 údaje o přítomných, omluvených a hostech (buď se vyjmenují – při malém počtu účastníků, nebo se k zápisu 

přikládá prezenční listina)
 program porady
 stručný obsah jednotlivých bodů jednání
 uložené úkoly, jména odpovědných pracovníků a termíny splnění uložených úkolů
 datum a místo vyhotovení zápisu
 jméno zapisovatele
 jméno a funkce pracovníka, který poradu vedl
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Vzor zápisu z porady

46. Zápis z porady - procvičovací úlohy
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1. Vypracujte  zápis z porady podle následujících dispozic. Podtržená slova nahraďte synonymy.

Zápis č. 2/200* z porady ředitelů obvodních poboček České spořitelny v Praze, která se konala 
10. února 200*. V záhlaví uveďte pořádající organizaci: Česká spořitelna, městská pobočka, 
Praha. Za městskou pobočku se porady zúčastnil: JUDr. J. Pražák, P. Dolanská, Mgr. K. 
Kolařík, J. Matysová, K. Oliva, za obvodní pobočky: Ing. M. Faltusová, J. Havelková, Mgr. A. 
Chaloupka, J. Kubaštová, JUDr. J. Levinský. Poradu zahájil a řídil JUDr. J. Pražák.

Program je uveden kurzívou v textu pod zadáním této úlohy.

Jednání probíhalo takto:

 Kontrola závěrů z minulé porady. Dr. Pražák konstatoval, že všechny úkoly byly splněny s 
výjimkou úkolu 4, týkajícího se vybavení některých poboček. Ředitelé příslušných obvodních 
poboček podají zprávu do konce února.

 Plnění hospodářských úkolů. J. Matysová podala zprávu o plnění úkolů k 31. lednu t. r. 
Vkladový přírůstek se plní na 24,09 %, což odpovídá průměrnému plnění v minulém roce.

 Hodnocení výsledků roční uzávěrky. Mgr. Kolařík sdělil, že všechny druhy inventarizací 
proběhly ve stanovených termínech, závěrečné protokoly zaslaly všechny obvodní pobočky. 
Upozornil na některé zjištěné závady v oblasti škod a připomněl náležitosti škodních případů.

 Organizace sobotních pohotovostních služeb. K. Oliva seznámil přítomné s dosavadním 
způsobem zajišťování sobotních pohotovostních služeb a s problémy, které se v poslední 
době vyskytují v obsazování těchto služeb. Ke zlepšení situace byl změněn rozpis pro 
jednotlivé obvodní pobočky a bylo stanoveno, že každá obvodní pobočka musí určit 
vedoucího směny a obsazení jednotlivých směn.

 Poznatky z činnosti provozně účetního a kontrolního úseku. P. Dolanská poukázala na 
některé závazky z agendy vkladů a sporožirových účtů: byly zjištěny nedostatky při 
předávání jednorázových příkazů, zejména u poštovních poukázek.

 Různé. Dr. Pražák podal informace o odesílání výpisů za leden pomocí linky Postalia.

 Úkol z porady: Oznámit obsazení sobotních pohotovostních služeb ředitelství oblastního 
závodu. Odpovídají ředitelé obvodních poboček, termín 1. března 200*.

Zapsala P. Dolanská, schválil dr. Josef Pražák.

Vypracujte pozvánku na poradu ředitelů obvodních poboček České spořitelny v Praze, která se bude konat v úterý 20. 
února 200* od 8:00 h v budově ředitelství městské pobočky v Praze, Praha 1, Rytířská 29, I. patro, zasedací místnost 2.

Název organizace: Česká spořitelna, městská pobočka v Praze, ředitelství. Datum vyhotovení pozvánky: 9. února 200*. 
Podpis: JUDr. Jiří Pražák.

Program: 1. Kontrola plnění závěrů z minulé porady. 2. Plnění hospodářských úkolů. 3. Zhodnocení výsledků roční 
uzávěrky. 4. Organizace sobotních pohotovostních služeb. 5. Poznatky z činnosti provozně účetního a kontrolního 
úseku. 6. Různé.

3140

2. Vypracujte stručný zápis z porady vedoucích pracovníků provozu, která se konala dne 18. ledna 
200*. Název podniku: Spolana, a. s., Neratovice. Přítomni: J. Cink, Ing. Koubek, Ing. Kratochvíl, 
T. Musil, M. Tesař, Ing. Štědronský, V. Uher. Poradu řídil Ing. J. Vladyka, výrobní náměstek.

Záznam jednání: Na poradě byla prodiskutována situace v provozech. Vyplynuly z ní tyto 
požadavky na provozní údržbu: 1. Dokončit zasklení oken v oddělení II. Odpovídá V. Uher, termín 
28. ledna 200*. 2. Zahájit opravu kyselinovzdorného obkladu jímky v oddělení IV. Odpovídá Ing. 
Koubek, termín 25. ledna 200*. 3. Zabezpečit opravu havarovaného zásobníku F41. Odpovídá 
Ing. Kratochvíl, termín zahájení 20. ledna 200*. 4. Dokončit opravu kotle K5 a provést jeho 
strojní a stavební údržbu. Odpovídá J. Cink, termín 20. ledna 200*.

Neratovice 18. ledna 200*. Zapsala J. Mařatková, schválil Ing. J. Vladyka.

3139

Powered by EduBase14.1.2014 14:44:44 74



Obchodní korespondence 1

47. Cestovní příkaz

Plánování pracovní cesty
Pracovní cesty se zpravidla plánují předem.

Před odjezdem na pracovní cestu je třeba:
 vyplnit formulář Cestovní příkaz (požádat o schválení pracovní cesty)
 zvolit vhodný dopravní prostředek, zakoupit jízdenky, místenky, letenky
 při vícedenní pracovní cestě zajistit nocleh
 připravit podklady k pracovní cestě
 při finančně nákladnější pracovní cestě požádat o zálohu

Vyúčtování pracovní cesty
Do 10 pracovních dnů musí zaměstnanec vyúčtovat náklady spojené s pracovní cestou a doložit je doklady.

Podle zákona o cestovních náhradách přísluší zaměstnanci tyto náhrady 
výdajů:
 Náhrada jízdních výdajů – jedná se o všechny výdaje za dopravu (např. jízdenky, místenky, jízdenky MHD). 

Výdaje za jízdné musí pracovník doložit jízdenkami. Pokud jízdenky nedoloží, stanoví se výše jízdních výdajů 
podle platných tarifů přepravních společností (např. na www.idos.cz).

 Náhrada výdajů za ubytování – pracovník musí doložit účtem z hotelu.
 Náhrada za stravné – jedná se o náhradu zvýšených výdajů za stravování proti obvyklým výdajům za 
stravování v době, kdy zaměstnanec nevykonává pracovní cestu. Náhrada stravného se poskytuje za kalendářní 
dny. Pokud bylo pracovníkovi poskytnuto na pracovní cestě bezplatné stravování, náhrada za stravné mu nepřísluší.

 Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí (údaje platné pro rok 
2013)

 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin
 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 Náhrada vedlejších nutných výdajů – jedná se o nutné vedlejší výdaje spojené s pracovní cestou (např. 
vstupenky na veletrhy, nákup katalogů, vzorků, dálniční známka, poplatky za parkovné, za použití garáží v 
hotelech, úschovu zavazadel).
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Vzor cestovního příkazu - přední strana

Vzor cestovního příkazu - zadní strana

48. Cestovní příkaz - procvičovací úlohy
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1. Vypište Cestovní příkaz pro Ing. J. Bečku z a. s. Škoda, Plzeň. Použijte údaje z úlohy uvedené 
kurzívou pod tímto zadáním. Informujte se o odjezdech a příjezdech dopravních prostředků a o 
cenách jízdenek. Pracovník může také použít vlastní osobní auto, souhlasí-li s tím jeho 
nadřízený. Opatřete si informace, které hotely jsou v cílovém místě cesty a jak jsou v nich 
noclehy drahé. Stravné a nocležné vypočtěte podle současných platných předpisů. Cestovní 
výlohy sečtěte.

Zpráva ze služební cesty podle následující dispozice. V záhlaví uveden název firmy: Škoda, a. s., Plzeň, Elektrotechnický 
závod. Účel cesty: konzultace měřicí metody. Účastníci cesty: Ing. Jaromír Bečka, Ing. Michal Dvořák. Doba trvání cesty 
3. a 4. dubna 200.. Navštívená instituce: České vysoké učení technické. Místo jednání: Praha. Pracovníci ČVUT, s nimiž 
bylo jednáno: prof. Ing. Tomáš Lípa, DrSc., doc. Ing. Jan Koubek, CSc. Průběh a výsledky jednání: V ČVUT pracovníci a. 
s. Škoda jednali o problémech měřicích metod a měřicí techniky. Dosáhli dohody o technické pomoci při měření 
transformátorů ve zkušebně a. s. Škoda v Plzni. Výsledkem technické pomoci bude návrh na realizaci měřicích systémů 
a na úpravu zkušebního zařízení.
Závěr: Je nutno urychleně vypracovat podrobnou technickou specifikaci a předložit ji spolu s objednávkou 
poradenskému oddělení ČVUT v Praze.
Zprávu podepsal v Plzni dne 6. dubna 200* Ing. Jaromír Bečka.

3135

49. Zpráva z pracovní cesty
Po návratu z pracovní cesty podává pracovník svému nadřízenému, který ho na pracovní cestu vyslal, zprávu z 
pracovní cesty, a to buď ústně, nebo písemně.

Náležitosti písemné zprávy
 účel pracovní cesty
 doba trvání cesty
 jméno pracovníka, který zprávu předkládá
 místo jednání
 průběh a výsledky jednání
 datum a podpis předkladatele zprávy

Stylizace: stručná, věcná, přehledná.
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Vzor zprávy z pracovní cesty

50. Zpráva z pracovní cesty - procvičovací úlohy
1. Vypracujte zprávu ze služební cesty podle následující dispozice. V záhlaví uveďte název firmy: 

Škoda, a. s., Plzeň, Elektrotechnický závod. Účel cesty: konzultace měřicí metody. Účastníci 
cesty: Ing. Jaromír Bečka, Ing. Michal Dvořák. Doba trvání cesty 3. a 4. dubna 200.. Navštívená 
instituce: České vysoké učení technické. Místo jednání: Praha. Pracovníci ČVUT, s nimiž bylo 
jednáno: prof. Ing. Tomáš Lípa, DrSc., doc. Ing. Jan Koubek, CSc. Průběh a výsledky jednání: V 
ČVUT pracovníci a. s. Škoda jednali o problémech měřicích metod a měřicí techniky. Dosáhli 
dohody o technické pomoci při měření transformátorů ve zkušebně a. s. Škoda v Plzni. 
Výsledkem technické pomoci bude návrh na realizaci měřicích systémů a na úpravu zkušebního 
zařízení.

Závěr: Je nutno urychleně vypracovat podrobnou technickou specifikaci a předložit ji spolu s 
objednávkou poradenskému oddělení ČVUT v Praze.

Zprávu podepsal v Plzni dne 6. dubna 200* Ing. Jaromír Bečka.

3136
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51. Příkaz vedoucích pracovníků
Příkaz vedoucího pracovníka používají nejvyšší vedoucí pracovníci (např. ředitelé úřadů, bank, nemocnic). Příkaz je 
konkrétně adresován jednomu pracovníkovi nebo skupině pracovníků, kterým ukládá, aby v rámci své pravomoci 
zajistili provedení důležitého úkolu. Zpravidla se jedná o jednorázový úkol.

Úvod
- obsahuje odůvodnění, proč se příkaz vydává.

Vlastní příkaz
- formulován v 1. osobě j. č. (např. ukládám, nařizuji). Zpravidla zvýrazněn proložením a uveden na samostatném 
řádku.

Často se připojuje termín plnění. Vydané příkazy se pořadově číslují. Rozesílají se podle rozdělovníku a v 
odděleních se archivují.

Při stylizaci se vyhýbáme knižním předložkám "dle", "oproti", místo nich použijeme "podle", "proti". "K rukám" je 
doslovný překlad z němčiny, správně použijeme "do rukou". 

Náležitosti příkazu
 záhlaví (hlavička organizace)
 číslo příkazu
 komu je určen a čeho se týká
 stručné zdůvodnění, tj. proč je příkaz vydán
 popis příkazu (jasně, stručně)
 termíny plnění, event. jména odpovědných pracovníků
 termín, kdy příkaz vstupuje v platnost
 místo a datum vyhotovení
 jméno a podpis vedoucího pracovníka, který příkaz vydává (pokud se příkaz rozmnožuje, uvádí se místo 

vlastnoručního podpisu za jeho jméno zkratka v. r.)
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Vzor příkazu vedoucího pracovníka

52. Příkaz vedoucích pracovníků - procvičovací úlohy
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1. Vypracujte příkaz předsedy Zemědělského družstva v Jenišovicích k zabránění úniku ropných 
produktů, chemických prostředků a zbytků z výroby potravinářského průmyslu. Příkaz má číslo 
5/200., je určen všem vedoucím farem, byl podepsán 1. června 200* předsedou ZD Ing. J. 
Hrstkou, účinnosti nabude dnem vydání.

V následujícím textu nahraďte podtržená slova synonymy, která sami naleznete. Pracujete-li s textovým 
editorem MS Word, můžete použít funkci Tesaurus (Shift + F7 nebo nabídka Nástroje, položka Jazyky). V 
čistopise tato slova nepodtrhávejte.

V posledním období došlo několikrát k nežádoucímu úniku ropných výrobků, chemických 
prostředků a zbytků z výroby potravinářského průmyslu (dále jen substrátů), čímž vznikly 
značné škody a bylo narušeno životní prostředí. Aby se zabránilo obdobným případům, předseda 
ZD ukládá:
 Zabezpečit všechny zásobníky proti nežádoucímu úniku, zneužití nebo zcizení uložených 

substrátů. Přezkoumat těsnění uzávěrů, uzamykání nádrží a zamezení přístupu nepovolaným 
osobám.

 Stanovit systém včasných opatření pro případ havárie a vymezit povinnosti odpovědných 
pracovníků. Vydat nutné pokyny, aby se zabránilo dalšímu úniku substrátů, určit místa a 
organizace, u kterých lze vyžádat pomoc a jimž lze havárie signalizovat.

 Proškolit pracovníky odpovědné za uložení substrátů a za stav nádrží a jejich uzávěrů. 
Zvláštní pozornost při tom věnovat metodám sledování symptomů úniku v těsné blízkosti 
zásobníků.

 Opatření vyplývající z tohoto příkazu provést neprodleně a zajistit trvalou kontrolu jejich 
plnění.

3124

2. Vypracujte příkaz ředitele Technických služeb města Kladna, nám. Starosty Pavla 13, 272 01 
Kladno, k zajištění topného období 200*/0*. Příkaz má číslo 35/200*, je určen všem vedoucím 
provozoven, byl podepsán ředitelem Karlem Stránským 21. října 200*, nabude účinnosti dnem 
vydání.

Na základě provedeného hodnocení protipožárních opatření a rozboru požárovosti, jakož i v 
souladu se zákonem č. 135/85 Sb. a podle směrnice o řízení, organizaci a kontrole požární 
ochrany ředitel nařizuje:
 Prověřit všechna pracoviště z hlediska dodržování požárních předpisů.
 Věnovat zvýšenou pozornost požárně nebezpečným místům.
 Zkontrolovat zařízení všech kotelen.
 Zajistit, aby pověření pracovníci odstranili případné závady.
 Zabezpečit řádné uložení paliva.
 Zaslat písemnou zprávu o zajištění požární ochrany do rukou ředitele.

3125

53. Směrnice
Směrnice určují jednotný postup při organizačních činnostech podniku (např. stanovení cen, zajištění bezpečnosti 
práce, povolování zahraničních služebních cest).

Mají dlouhodobý charakter (někdy platí i několik let) a mají větší rozsah. Jsou určeny pro větší okruh zaměstnanců.

Při stylizaci pro vyjadřování průběžného děje dáváme přednost trpnému rodu zvratnému před trpným rodem 
opisným. (Např. Místo "Kancelářské potřeby jsou nakupovány podle nutnosti." použijeme správnější "Kancelářské 
potřeby se nakupují podle nutnosti." nebo místo "Příjem zboží je zapisován na skladovou kartu." se použije 
správněji "Příjem zboží se zapisuje na skladovou kartu.")

Postup při tvorbě směrnice
 zpracování návrhu směrnice
 posouzení návrhu a vyslovení připomínek
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 schválení vedoucím pracovníkem

Odlišnosti od příkazu
 dlouhodobější charakter
 obecná platnost (týká se širšího okruhu pracovníků)
 větší rozsah (směrnice může být i několikastránková)

Vzor směrnice
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54. Oběžník
Pomocí oběžníků jsou pracovníci seznamováni s připravovanými akcemi, s novými organizačními změnami apod.

Zpravidla se jedná o sdělení, pomocí kterých má být seznámen velký počet pracovníků. Na důkaz toho, že 
pracovníci vzali obsah oběžníků na vědomí, oběžník podepisují.

Vzor oběžníku

55. Oběžník - procvičovací úlohy
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1. Vypracujte oběžník č. 9/200* vydaný Severočeskými papírnami ve Stětí. Týká se vyřazování 
předmětů postupné spotřeby, je určen všem vedoucím středisek, vydává jej dne 1. června 200* 
předseda komise pro vyřazování předmětů postupné spotřeby Ing. Jaroslav Šťastný.

V souladu s příkazem ředitele č. 3/200* je svolána na 21. června t. r. porada komise pro 
vyřazování předmětů postupné spotřeby. Podepsaný proto žádá všechny odpovědné hospodářské 
pracovníky, aby do 15. června odevzdali svým účetním řádně vyplněné protokoly o vyřazení. Je 
nezbytné, aby všechny předměty postupné spotřeby navržené k vyřazení byly do 21. června t. r. 
předány M. Chudomelovi, pracovníkovi nádvorní údržby, kde bude rozhodnuto o způsobu jejich 
vyřazení.

3127

2. Vypracujte oběžník č. 19/200., který vydalo obchodní oddělení DRUTÉVY v Praze. Je určen všem 
vedoucím provozoven, podepsala jej 11. října 200* Kamila Sedláčková, vedoucí obchodního 
oddělení. Oběžník se týká rozpisu limitů zásob pro provozovny na rok 200*.
 Obchodní oddělení předkládá v příloze rozpis limitů zásob podle jednotlivých čtvrtletí na 

příští rok. Je v souladu s plánem oběžných prostředků podniku.
 V zájmu plynulého platebního styku s bankou je nutné nakupovat veškerý materiál podle 

rozpisu plánu nákupu a fakturace.
 Pokud se některé provozovny budou potřebovat zásobit v průběhu roku určitým materiálem 

mimořádně, musí tuto záležitost projednat předem s obchodním oddělením.
 Nepotřebné a bezobrátkové zásoby je nutno stále sledovat a spotřebovat je ve výrobě nebo 

odprodat.

3126

56. Pokyny (pracovní, metodické)
Účelem pokynů je podat návod, jak postupovat při plnění různých organizačních úkolů (např. při účetní závěrce, 
likvidaci materiálu, inventuře).

Bývají určeny konkrétní skupině zaměstnanců.
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Vzor pokynu

57. Žádost o místo
K písemnostem, které vznikají při organizaci a řízení společnosti v oblasti personální, patří doklady o průběhu a 
ukončení pracovního poměru.

Přijímání nových pracovníků
O volných místech se můžeme informovat v inzerátech, vývěskách, na úřadech práce. Zaměstnavatelé by měli v 
nabídce volných míst jasně uvést, jaké mají požadavky a co nabízejí. Zaměstnavatelé obvykle vyžadují písemnou 
žádost o místo doplněnou životopisem a doklady o dosaženém vzdělání.

Žádost o místo
- tímto dopisem se svému budoucímu zaměstnavateli představujeme, proto věnujeme úpravě a stylizaci velkou 
pozornost.

Žádost o místo píšeme na formát A4, používáme kvalitní papír. (Neopakujeme údaje, které jsou uvedeny v 
životopise.)

Osnova
 odkaz na nabídku, důvod žádosti (proč máme o místo zájem)
 jaké máme předpoklady se uplatnit, dosažené vzdělání
 možný termín nástupu
 žádost o pozvání k přijímacímu pohovoru
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Vzor žádosti o místo

58. Žádost o místo - procvičovací úlohy
1. Stylizujte vlastní žádost o místo ve firmě, kterou jste si sami vybrali.

3076

59. Životopis
Všechny údaje uvedené v životopise musí být pravdivé. Podle životopisu si zaměstnavatel vytvoří určitou představu 
o uchazeči. Někteří zaměstnavatelé vyžadují napsání životopisu vlastní rukou. Každý životopis musí být označen 
datem a vlastnoručně podepsán.
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Formy životopisu
 strukturovaný
 volný (moc se nepoužívá)

Osnova
 osobní údaje
 školní vzdělání, zkoušky
 průběh zaměstnání
 jazykové znalosti a jiné dovednosti (např. psaní na stroji, práce s PC)
 zdravotní stav
 doporučení a reference

Osobní dotazník
Před nástupem do zaměstnání odevzdává nový pracovník personálnímu oddělení vyplněný osobní dotazník, někdy 
se přikládá i fotografie. Do osobního dotazníku se vyplňují podrobně všechna důležitá osobní data.
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Vzor strukturovaného životopisu
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Vzor volného životopisu
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Vzor osobního dotazníku
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60. Životopis - procvičovací úlohy
1. Sestavte svůj vlastní životopis vypracovaný formou vyprávění podle doporučeného obsahu.

3078

2. Vypracujte svůj vlastní osobní dotazník podle doporučeného vzoru.
3079

3. Sestavte svůj vlastní strukturovaný životopis podle doporučeného obsahu.
3077

61. Pracovní smlouva
Jakmile je uchazeč vybrán, uzavře s ním zaměstnavatel pracovní smlouvu, která musí být v souladu se zákoníkem 
práce a musí být uzavřena písemně. Zaměstnavatelé buď používají formuláře, které tiskne SEVT, nebo mají své 
vlastní formuláře. Pracovní smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, jeden je určen pro zaměstnavatele, jeden 
pro pracovníka.

Náležitosti pracovní smlouvy

podstatné
 druh práce, na kterou je pracovník přijímán
 místo výkonu práce
 den nástupu do zaměstnání

další ujednání
 doba, na kterou se pracovní poměr uzavírá
 platové zařazení, základní měsíční mzda
 rozvržení pracovní doby

Kromě toho mohou být ve smlouvě stanoveny další podmínky, na kterých se obě strany dohodly (např. školení, 
rekvalifikace).

62. Dohody mimo pracovní poměr
Někdy je výhodnější sjednat s pracovníky vykonání určitých prací pouze dohodami. Dohody se vždy uzavírají 
písemně.

Dohoda o provedení práce
Může být uzavřena tehdy, jestliže předpokládaný rozsah pracovního úkolu nepřesahuje 150 hod./rok.

Náležitosti
 pracovní úkol (jednorázový)
 odměna za provedení práce
 doba, do kdy má být práce ukončena

Dohoda o pracovní činnosti
Uzavírá se k provádění opakujících se činností menšího rozsahu. Náležitosti jsou stejné jako u Dohody o provedení 
práce.
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Vzor dohody o provedení práce
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Vzor dohody o pracovní činnosti

63. Dohody mimo pracovní poměr - procvičovací úlohy
1. Napište formulář "Dohoda o provedení práce". Potřebné údaje si sami vymyslete.

3117

2. Napište formulář "Dohoda o pracovní činnosti". Potřebné údaje si zvolte libovolné.
3118

64. Potvrzení o zaměstnání
Potvrzení o zaměstnání je doklad, ve kterém se uvádí doba trvání pracovního poměru (neobsahuje žádné pracovní 
hodnocení). Toto potvrzení se vydává zaměstnanci na vlastní žádost.

Potvrzení obvykle píšeme na list formátu A5.
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Obsahuje
 záhlaví (označení zaměstnavatele)
 název písemnosti
 data zaměstnance (jméno, bydliště, event. datum narození)
 doba, kdy zaměstnanec u zaměstnavatele pracoval
 funkce, kterou zastával
 místo a datum vyhotovení
 jméno a funkce pracovníka, který potvrzení vydal

Vzor potvrzení o zaměstnání

65. Pracovní posudek
Pracovní posudek vydává zaměstnavatel na žádost zaměstnance (např. při rozvázání pracovního poměru). Posudek 
se týká kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Jiné informace může 
zaměstnavatel uvést jen se souhlasem pracovníka. S obsahem posudku musí být zaměstnanec seznámen.

Osnova
 jméno a příjmení pracovníka
 od kdy do kdy byl v organizaci zaměstnán
 pracovní zařazení (funkce)
 pracovní hodnocení
 datum vypracování pracovního posudku
 podpis odpovědného pracovníka
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Vzor pracovního posudku

66. Pracovní posudek - procvičovací úlohy
1. Napište z pozice zaměstnavatele pracovní hodnocení (posudek) na vašeho fiktivního 

zaměstnance.

3116

67. Ukončení pracovního poměru

Pracovní poměr může být rozvázán
 dohodou
 výpovědí
 okamžitým zrušením
 zrušením ve zkušební době

Ukončení pracovního poměru dohodou
Pracovní poměr může být rozvázán ze strany zaměstnavatele nebo zaměstnance. Termín ukončení pracovního 
poměru si obě strany nejprve dojednají. Důvod skončení pracovního poměru se uvádí jen na žádost zaměstnance. 
Dohodu uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně.

Ukončení pracovního poměru výpovědí
Výpovědí může ukončit pracovní poměr zaměstnavatel i pracovník.

Pokud výpověď dává zaměstnavatel, je platná pouze písemnou formou, která se pracovníkovi předá osobně nebo 
zašle poštou (doporučeně s doručenkou).

Pracovník ji musí převzít.

Osnova výpovědi ze strany zaměstnavatele
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 důvod výpovědi
 číslo a datum pracovní smlouvy
 výpovědní doba a datum skončení pracovního poměru
 výše odstupného a termín vyplacení (pokud má pracovník na ně nárok)
 poděkování za dosavadní práci u organizace

Pokud výpověď dává pracovník, důvod výpovědi nemusí být uveden. Výpověď se píše na čistý list formátu A4 
podobně jako žádost o místo.

Okamžité zrušení pracovního poměru
Ze strany zaměstnavatele bývá důvodem nejčastěji porušení kázně zvlášť hrubým způsobem.

Osnova
 odkaz na zákoník práce a pracovní smlouvu
 důvod zrušení pracovního poměru
 datum, ke kterému je pracovní poměr zrušen

Pracovník může pracovní poměr ukončit, je-li vážně ohroženo jeho zdraví nebo nebyla-li mu vyplacena mzda do 15 
dnů od uplynutí její splatnosti. Zrušení pracovního poměru se oznamuje písemně.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ve zkušební době může zrušit pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení 
důvodu.
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Vzor rozvázání pracovního poměru dohodou
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Vzor rozvázání pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele
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Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru

68. Ukončení pracovního poměru - procvičovací úlohy
1. Napište dopis, kterým bude dáno okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

3114

2. Napište dopis, kterým budete z pozice zaměstnance žádat o rozvázání pracovního poměru 
dohodou. Potřebné údaje si sami doplňte.

3115

3. Napište výpověď z pozice zaměstnance. Potřebné údaje si sami doplňte.
3112
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69. Plná moc
Plná moc (zmocnění) je zmocnění, udělené k určitému úkonu nebo k určitému jednání. Ten, kdo dává plnou moc, 
se nazývá zmocnitel – zastoupený (může být právnická nebo fyzická osoba). Komu je plná moc udělena, je 
zmocněnec – zástupce (zpravidla osoba fyzická).

Druhy plných mocí
 osobní plná moc - písemnost, ve které se občan nechá zastupovat jinou osobou (rodinným příslušníkem, 

známým) k jednorázovému úkonu (např. k převzetí mzdy)
 podnikové pověření - je plná moc související s provozováním podniku, firmy
 prokura - obchodní plná moc, která opravňuje zmocněnce – prokuristu ke všem úkonům při podnikové činnosti 

(prokuru lze udělit jen fyzické osobě)

Plná moc zaniká
 je-li odvolána zmocnitelem,
 je-li vypovězena zmocněncem,
 provedením úkolu, kterého se týkala,
 uplynutím doby, pro kterou byla určena

Náležitosti
 označení, že jde o plnou moc
 jméno, příjmení a adresa zmocněnce, číslo jeho dokladu totožnosti
 přesné určení úkolu, ke kterému je zmocněnec oprávněn
 dobu, na kterou se zmocnění vydává
 místo a datum vyhotovení (měsíc slovy)
 podpis zmocnitele a jeho adresa (někdy musí být podpis ověřen)

Vzor osobní plné moci
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Vzor podnikového pověření

70. Plná moc - procvičovací úlohy
1. Vypracujte plnou moc, kde vy, ve funkci zmocnitele, zmocníte svou matku Zdeňku Zlámalovou, 

bytem v Olomouci, Máchova 16, narozenou 15. ledna 1957, číslo OP VA 604028, aby vás 
zastupovala a vaším jménem hlasovala při všech jednáních bytového družstva, jehož jste 
členem.

3144

2. Vypracujte plnou moc, kde vy, ve funkci zmocnitele, zmocníte obchodního náměstka firmy Ing. 
Jana Kubáta k tomu, aby podepsal Smlouvu o zajištění plnění nealkoholických nápojů (do 
kartonových obalů Combibloc), a k veškerým nutným jednáním a úkonům spojeným s uzavřením 
této smlouvy jménem akciové společnosti NEALKO Olomouc se sídlem v Olomouci, Holická 49.

3143

71. Dlužní úpis
Při půjčce větší částky peněz nebo při zapůjčení cenné věci je správné sepsat dlužní úpis. Dlužní úpis je listina, 
která potvrzuje existenci závazku, stanoví jeho výši a podmínky pro splácení. Dlužní úpis se doporučuje sepsat při 
vyšší částce i mezi přáteli nebo příbuznými, zvláště když jde o půjčku na delší dobu. Předejde se tak případným 
nedorozuměním.

Dlužník potvrzuje věřiteli, že obdržel určitou částku jako půjčku. Dále se zavazuje, že dluh splatí ve stanovené době 
buď jednorázově, nebo ve splátkách. Podle Občanského zákoníku lze dohodnout i úroky.

Náležitosti
 označení, že jde o dlužní úpis
 jméno, příjmení a adresa věřitele
 částka půjčky (číslem i slovy)
 doba splácení nebo lhůta vyrovnání dluhu
 úhrada jednorázově nebo ve splátkách
 místo a datum vyhotovení (měsíc slovy)
 podpis a adresa dlužníka
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Vzor dlužního úpisu

72. Dlužní úpis - procvičovací úlohy
1. Vypracujte dlužní úpis, v němž svým jménem potvrzujete, že jste od kolegy (jméno doplňte) 

obdržel půjčku 25 000 Kč na opravu svého vozu Škoda Octavia. Zavazujete se, že ji budete 
splácet v pravidelných měsíčních splátkách po 5 000 Kč.

3141

73. Potvrzenka
Tímto dokladem potvrzujeme např. splnění závazku dlužníka vůči věřiteli, přijetí věci.

Náležitosti
 označení, že jde o potvrzenku
 jasné vyjádření o převzetí částky peněz (číslem i slovy nebo přesný popis přijaté věci)
 účel platby nebo převzetí věci
 jméno a bydliště platícího nebo předávajícího
 místo a datum vyhotovení (měsíc slovy)
 podpis a adresa příjemce

Vzor stvrzenky
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74. Potvrzenka - procvičovací úlohy
1. Napište potvrzenku na 78 000 Kč, které Vám zaplatila při prodeji starožitné jídelny pani MUDr. 

Ludmila Dolejská. Ostatní údaje vhodně doplňte.

3142
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