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                               PRVOTNÍ SEZNÁMENÍ S PC/NOTEBOOKY 

 
Počítač je tvořen ze dvou základních částí, z hardware a software. Hardware, je pevná část 

počítače ta, kterou, ovládáme rukama, na kterou si můžeme fyzicky sáhnout. Software je soubor 
programů v počítači, které provádějí nějakou činnost. Je to část počítače, která je nehmatatelná a 
považuje se za mozek počítače. 
 
Co je hardware:  
Hardware, je tvořen vším hmatatelným od malých součástek po obrazovku myš, klávesnici a 
veškeré příslušenstvím. Hlavními komponenty hardware jsou: 
Základová deska: je asi nejdůležitější komponent, bez základové desky by počítač nedržel 
pohromadě. 

1 
 
Skříň: Chrání vůči vnějším nežádoucím vlivům, mechanickému poškození, tekutinám a celkově drží 
počítač pohromadě. Díky tomu se dá také PC snadno přenášet. V některých případech i pomáhá k 
lepšímu chlazení komponent díky proudění vzduchu. 
 

2 
 
Monitor: je ta část počítače, která je připojena k počítači a která nám ukazuje obraz. 
 

3 
 
Procesor: O procesoru se často říká, že jde o jakési "srdce" počítače, dokonce bychom mohli 
naměřit i nějaký "tep", kterým je jeho taktovací frekvence. 
Grafická karta: přepočítá data a převede nám je na obrazovku v podobě obrazu. 
                                                 
1
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_deska 

2
 http://www.czc.cz/lancool-predstavuje-novou-pocitacovou-skrin-pc-k6/clanek 

3
 http://www.levneelektro.cz/p682323-monitory-dell-ultrasharp-u2412m-860-10161 

http://hardware.brych.cz/slovnik.php
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Zvuková karta: přepočítá data a převede nám je na obrazovku v podobě zvuku. 
 
 
Pevný disk: jsou v něm uložena všechna data i po vypnutí počítače. 
 

4 
 
Klávesnice: je tvořena jednotlivými částmi, kterým se říká klávesy, pomocí prstů ji ovládáme a 
posíláme informace do počítače.  Je rozdělena na textovou a numerickou část. 

5 
Myš: stejně jako klávesnice je ovládaná ručně a přenáší námi zadané údaje do počítače.  

 
 
6 
Rozdíl mezi notebookem a desktopem počítačem: 
Desktop je klasický stolní počítač, tak jak jej většina uživatelů zná. Je složen s několika částí. Z 
několika komponentů počítače samotného, z monitoru, klávesnice a myši. Takový typ počítače se 
nepoužívá jako přenosný počítač a je vhodný zejména pro osoby, které při práci s počítačem sedí u 
psacího stolu. Z toho důvodu, jelikož s počítačem nelze jednoduše  
manipulovat, nebo jej přenášet, a že počítač musí být neustále připojen k elektrické síti 

7 
                                                 
4
 https://www.tsbohemia.cz/pevny-disk-seagate-barracuda-750gb-sataii-300-32mb-7200-12-ncq-_d84469.html 

5
 https://www.tsbohemia.cz/pc-prislusenstvi-klavesnice_c5550.html 

6
 http://omalovanky.luksoft.cz/ostatni/pocitacova_mys-A4.php 

7
 http://www.radirna.cz/hardware/jak-vybrat-stolni-pocitac.html 
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Notebook je přenosný počítač, který lze používat stejně jako počítač stolní. Obsahuje monitor, 
klávesnici i myš (touchpad), tyto části nejsou od počítače oddělitelné. Ale je možné připojit 
zmíněné externí komponenty. Počítač je lehce přenosný, a dá se na něm pracovat prakticky 
kdekoliv.  

8 
Tablet je přenosný počítač ve tvaru ploché desky s dotykovou obrazovkou. K notebooku je možné 
připojit externí komponenty. 

9 
 
Ovládání počítače 
 
Zapnutí počítače 
Počítač se zapíná mechanicky tlačítkem, které je označeno znamením pro zapínání. 
 
Vypnutí počítače  
Chcete-li vypnout počítač přes monitor, pomocí tlačítka napájení v nabídce Start, klikněte na 

tlačítko Start  a poté na příkaz Vypnout v pravém dolním rohu nabídky Start. Tato forma vypínání 
je nešetrnější a nejvíc doporučovaná. 
 

 10 
                                                 
8
 http://www.bhphotovideo.com/c/product/1064015-

REG/asus_f551mav_db02_b_dc_n2830_2_16g_4gb_500gb_bing_15_6.html 
9
 http://www.etablet.cz/jak-vybrat-tablet/ 

10
 http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/turning-off-computer-properly#1TC=windows-7 
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Plocha 
Pokud při zapnutí nenastane chyba a máme nainstalovaný operační systém, tak po zapnutí 
počítače se nám na obrazovce ukáže plocha. Tato oblast obrazovky slouží jako plocha pro práci, 
podobně jako pracovní deska stolu. Na plochu můžete také umisťovat například soubory nebo 
složky a libovolně je uspořádat. 

11 
 

Ikony jsou malé obrázky představující soubory, složky, programy a další položky. Při první spuštění 
systému Windows uvidíte na ploše alespoň jednu ikonu: Odpadkový koš. Výrobce počítače mohl 
na pracovní plochu přidat další ikony. Zde je uvedeno několik příkladů ikon na ploše. 

12 

 
 
 
 
 
 
 

SEZNÁMENÍ S MS OFFICE 
                                                 
11

 http://www.linuxexpres.cz/duel/linux-versus-windows-pracovni-prostredi-a-ovladani 
12

 http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/desktop-overview#1TC=windows-7 
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Microsoft Office je soubor kancelářských programů, který je vyvinut americkou firmou Microsoft. 
Je součástí operačního systému Windows, tento systém je možné nainstalovat do stolních 
počítačů, notebooků, tabletů,  Ipadů, telefonů apod. 
Microsoft Office, je licence pro jeho používání je v kompletní verzi zpoplatněna výrobcem. Výrobce 
poskytuje balíčky pro firmy, pro domácnosti, pro jednotlivá zařízení. Ceny za tento soubor se 
pohybují v řádu tisíců. 

13 
 
 
Nelegální MS Office 
Používání nelegálního softwaru, je považováno za softwarové pirátství. Stejně jako jeho stahování, 
kopírování, sdílení a prodeji.  
Rizika používání nelegálního systému: 

 Používáním nelegálně získaného softwaru se vystavujete možnosti stíhání za přestupek či 
trestný čin s následnými sankcemi, které mohou mít podobu peněžitého trestu, trestu 
propadnutí věci, trestu odnětí svobody až na pět let podle rozsahu trestného činu. 

 V nelegálních programech, u nichž jejich původ, se mohou vyskytovat chyby, které mohou 
vést k vymazání části nebo všech vašich dat. Představte si, že takto přijdete o důležité 
dokumenty, fotografie či videa. 

 Riziko virové nákazy počítače Instalací nelegálního programového vybavení z 
nedůvěryhodných zdrojů se vystavujete nebezpečí nákazy vašeho počítače počítačovým 
virem. Následné náklady související s jeho odstraněním mohou přesáhnout cenu 
originálního softwaru. 

 Výrobci originálního softwaru uvolňují v pravidelných intervalech aktualizace, které zvyšují 
bezpečnost softwaru a zlepšují jeho funkčnost. V případě nelegálních programů je možnost 
aplikovat tyto aktualizace omezena nebo zcela znemožněna. 
 

MS office programy: 
                                                 
13

 http://www.root.cz/clanky/postrehy-z-bezpecnosti-microsoft-office-epizoda-5-makra-vraci-uder/ 
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Pro jednotlivce a domácnosti jsou nejpoužívanějšími programy MS Word a MS Excel. 
MS Word je v dnešní době nejpoužívanějším programem pro psaní textů. MS Word je na ploše 
zastoupen modro bílou ikonou.  
 

14 
 
Pokud chceme program otevřít, je třeba na ikonu namířit kurzor myši a dvakrát rychle kliknout 
levým tlačítkem myši. Pokud uděláme vše správně, tak se nám program podaří otevřít, uvidíme na 
obrazovce zhruba toto: 
 

 
MS Excel 
Je tabulkový kalkulátor, pro popis MS Excel bude nejjednodušší přirovnat ho ke čtverečkovanému 
                                                 
14

 http://cikavo.in.ua/images/kak-gruppirovat-obekty-v-microsoft-word_9.jpg 
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bloku. Excel dokument je složen z několika listů, stejně jako blok, a na jednotlivých listech můžete 
vytvořit grafy, tabulky, vzorce, vložit obrázky apod. 
Ikona MS Excel vypadá na ploše takto: 
 

15 
 
Po rozkliknutí ikony standardním způsobem, se nám na monitoru počítače objeví zhruba toto. 

 
 

BĚZNÉ UŽÍVÁNÍ MS OFFICE- WORD 
 
                                                 
15

 http://www.znanje.org/ebooks/excelMMXengl/01/02_start02.htm 
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Současně se spuštěním textového editoru MS Word   dojde automaticky k otevření nového 
souboru. Ten se prozatím jmenuje Dokument1. 
 
Uložení souboru 
 

 Při prvním uložení musíme určit jméno souboru a místo jeho uložení. 
Postupujeme takto: 
Levým tlačítkem myši klepneme na Soubor, vybereme Uložit jako, zobrazí se nám 
dialogové okno. Najdeme složku, do které chceme soubor uložit, vyplníme kolonku, Název 
souboru a potvrdíme tlačítkem v dialogovém okně – Uložit. 
 

 Při dalším uložení souboru můžeme uložit soubor současným stiskem kláves Ctrl+S nebo 
klepnutím na ikonu diskety. 

 
 
Otevření uloženého souboru: 
 

 Vybereme ikonu požadovaného souboru umístěného ve dříve zvolené složce. 

 Pomocí ikony otevřít v panelu nástrojů. 

 
 

http://office.microsoft.com/cs-cz/templates/results.aspx?qu=%C5%BDivotopisy&av=zwd
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Tisk dokumentu 
 
Před tiskem je třeba dokument zkontrolovat a prohlédnout. Pro možný náhled na dokument 
použijeme tlačítko lupy  viz. výše Náhled na panelu nástrojů. 
 
Samotný tisk dokumentu 
 

 Využijeme tlačítko tiskárny na panelů nástrojů – automaticky se vytiskne celý dokument 
 
 
  

 
 
 Před tiskem dokumentu můžeme navolit tisk pouze vybraných  stránek, oboustranný tisk, 
černobílý tisk… 
 
Význam některých kláves: 
 
Klávesa  Význam klávesy 
 
Enter  Odděluje odstavce, přesun na druhý řádek. 
Šipky  Pohyb kurzoru v textu v naznačeném směru. 
Shift   Umožňuje psaní velkých písmen a háčků nad písmeny. 
Tab   Přesune kurzor na nejbližší nastavený tabulátor doprava. 
Caps Lock  Trvale zapíná psaní velkých písmen. 
Num Lock  Zapíná nebo vypíná numerickou klávesnici. 
Insert   Přepíná mezi režimem vkládání a přepisování. 
Delete  Maže znak vpravo od kurzoru. 
Backspace  Maže znak vlevo od kurzoru. 
Home   Nastaví kurzor na začátek řádku. 
End   Nastaví kurzor na konec řádku. 
Page Up  Přesune kurzor o jednu obrazovku nahoru. 
Page Down  Přesune kurzor o jednu obrazovku dolu. 
 
Ctrl+S  Uložení souboru. 
Ctrl+C  Kopírujeme označenou část textu. 
Ctrl+V  Vložíme označenou část text. 
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Základní úpravy textu 
 
Zarovnání textu (odstavce) 
 

Každý odstavec lze zarovnat vzhledem k okrajům stránky. Existuje zarovnání na střed 
stránky, k pravému a levému okraji a zarovnání oboustranné (do bloku). Při zarovnávání odstavce 
není nutné jej dávat do bloku, ale stačí umístit kurzor kdekoliv uvnitř odstavce a stisknout 
příslušné tlačítko na panelu nástrojů Formát. 
 
Zarovnání vlevo. 
Zarovnání na střed. 
Zarovnání vpravo. 
Zarovnání oboustranné (do bloku).  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÚPRAVA TEXTU V MS WORD 
 
 
Formátování písma 
 
Typ písma 
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Pro změnu typu písma slouží rozevírací nabídka na panelu nástrojů Formát. V nabídce je zobrazen 
ten název písma, který je zrovna používán. Kliknutím na šipku dolů se rozevře nabídka se všemi 
dalšími typy písem, které je možné použít. Před změnou typu písma je nutné označit do bloku text, 
na který se bude změna vztahovat. Písmo samotné změníme tím, že klikneme do rozevřené lišty, 
na písmo které jsme si zvolili. 
Základními a nejpoužívanějšími typy písem jsou Times New Roman (tzv. knižní písmo) a Arial 
(proporcionální písmo). V nabídce jsou i typy písem, které místo čitelných znaků obsahují symboly 
– např. Windings. Ve Wordu je možné použít pouze takové typy písem, které jsou nainstalovány v 
systému Windows (Word pouze přebírá písma z Windows). 
 
Na obrázku je označeno místo pro rozevření nabídky druhů písem. 

 
Na obrázku vidíme rozevřenou nabídku druhu písem. 

 
 
Velikost písma 
 
Pro změnu velikosti písma slouží rozevírací nabídka umístěná vedle nabídky s volbou typu písma. 
Před změnou velikosti písma je opět nutné označit požadovaný text do bloku. Pro změnu velikosti 
písma si buď vybereme jednu z nabízených hodnot, nebo ji můžeme přímo sami zapsat (tak lze 
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nastavit takové velikosti písma, které nejsou v nabídce). 
Na obrázku je označeno místo pro rozevření nabídky velikosti písma. 

 
 
Na obrázku vidíme rozevřenou nabídku velikosti písma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PŘEPIS CV  A JEHO ÚPRAVA, VYUŽITÍ ŠABLON 

 
Životopis je jednou z nejdůležitějších náležitostí při hledání zaměstnání. V životopise jsou 

obsaženy všechny informace o nás, které by měl zaměstnavatel znát, naše osobní údaje, naše 
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vzdělání, naší pracovní zkušenosti. Životopis by měl být stručný, věcný, a dobře graficky 
zpracovaný. 
Při vlastní tvorbě životopisu je nutné dodržovat určité zásady: 
 

 Životopis má být stručný (ideálně 1 stranu A4) 

 Důležité je, aby byl přehledný 

 Nezbytné je zdůraznit informace podstatné pro zaměstnavatele 

 Životopis musí obsahovat pravdivé informace 

 Životopis nemá obsahovat pravopisné ani věcné chyby 

 Životopis má být úhledný, užívá se jednotný styl 

Šablona  

pro tvorbu životopisu můžeme použít některou ze šablon, které leze nalézt na internetu např. 

http://www.superkauf.cz/profil/zivotopis/online-zadarmo/ 

http://www.jobdnes.cz/New/uchazec/zivotopis/krok-1 

http://www.cvonline.cz/ 

http://www.muj-zivotopis.cz/cz/vytvoreni-zivotopisu.html 

 

 

 
 
Tvorba životopisu samotná 
Pokud jsme zvolili šablonu, která splňuje obecné požadavky a která nám vyhovuje, vyplníme do ní 
svoje údaje.  
Vyplňujeme: 

 Osobní údaje, jako je jméno a příjmení, datum narození, místo bydliště, titul, 

 Pracovní zkušenosti, kde uvedeme název a adresu firmy, kde jsme pracovali a v jakých 
letech jsme pro firmu pracovali. Uvedeme také pozici, na které jsme pracovali, případně 
stručně v bodech uvedeme náplň práce. Pracovní zkušenosti se uvádí chronologicky, od 
nejstaršího k nejmladšímu tzn. poslední zaměstnavatel bude uveden na prvním místě. 

 Informace o studiu, zde vypíšeme školy, které jsme vystudovali, včetně let kdy jsme je 
studovali, případně jakou zkouškou studium bylo zakončeno (maturitní zkouška, státní 
zkouška, výuční list). Studium se uvádí také chronologicky, od nejstaršího k nejmladšímu. 

http://www.superkauf.cz/profil/zivotopis/online-zadarmo/
http://www.jobdnes.cz/New/uchazec/zivotopis/krok-1
http://www.cvonline.cz/
http://www.muj-zivotopis.cz/cz/vytvoreni-zivotopisu.html
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 V části dovednosti a schopnosti pravdivě uvedeme např., naši schopnost práce 
s počítačem, jazykové dovednosti, řidičské a další oprávnění,  

 I zájmy a koníčky je možno do životopisu uvézt, tento údaj je dobrovolný, záleží na každém, 
jak se rozhodne. 
 

Grafická úprava 
Po tom, co vyplníme do životopisu nezbytné údaje, je na řadě grafická úprava. Druh a velikost 
písma v životopise by měly být jednotné.  
Druh písma: 
Měl by být zvolen takový druh písma, který se běžně používá při formální komunikaci. Např. Arial, 
Times New Roman a je jednoduchý a lehce čitelný a lehce dekódovatelný. Je třeba se vyvarovat 
např. komiksovému, psacímu, nebo jinak výstřednímu druhu písma. 
Velikost písma: Nejvíce používané velikosti písma jsou 10 a 12, větší písmo se může použít na 
nadpisy, ale ne na text samotný. 
Konečná oprava 
Obsah životopisu by měl být stručný, popisný, konkrétní a hlavně "strukturovaný“. Pozor je třeba 
dávat na gramatické a stylistické chyby. Také není vhodné používat hovorové výrazy.  
 
 

 
Šablona č. 1 

Životopis 

 

Osobní údaje:                                                                                                           

Jméno a příjmení :   

Datum narození:    

Bydliště:   

Telefon:                            

E-mail:    

___________________________________________________________________________             

Studium:  

 

 

                     

 
Pracovní zkušenosti: 
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Praxe, školení a stáže:  
                    
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Dovednosti a schopnosti: 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Šablona č. 2 

Životopis  

Osobní údaje 
Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Místo narození: 

Bydliště: 

Stav: 

Telefon: 

E-mail: 
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Dosavadní praxe 
 
 
 
 
Dosažené vzdělání 
 
 
 
 
 
Dovednosti, schopnosti 

 
 

 
Dosažené úspěchy, publikační činnost 

 
 

 
Počítačová gramotnost 

 
 
 
Jazykové znalosti 

 
 
Zájmy, koníčky 

 
 
Ostatní 

 
 

 
SEZNÁMENÍ S INTERNETEM  

 
Internet nebo také zkráceně net ( angl. síť), je globální počítačová síť, která propojuje 

obrovské množství počítačů a umožňuje přenášet informace z jednoho počítače do druhého. 
Prvním důvodem pro vznik internetu byl úmysl vytvořit nezávislou síť, která umožní všem 
uživatelům počítačů na univerzitách jejich vzájemné propojení. Tak aby bylo možné společně 
pracovat na různých výzkumech.  
Možnosti využití internetu: Možnost vyhledávání na Internetu je dnes již samozřejmostí, což 
potvrzuje fakt, že průměrný uživatel internetu v ČR stráví nejvíce času v on-line prostředí právě 
vyhledáváním informací (viz údaje NetMonitoru z ledna 2012). Informace můžeme hledat nejen v 
textu, ale i v obrázcích, videích, mapách atp.  
Internet je používaný k práci i zábavě, nejčastěji pro tyto účely: 

 Vyhledávání informací 

 Sdílení a ukládání informací  
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 Tvorba a využívání databází 

 Sledování videí 

 Poslouchání hudby 

 Používání sociálních sítí 

 Online komunikace  
 
Možnosti připojení k síti internet: 
Při vyhledávání brigády, zaměstnání, hledání možností vlastní prezentace, řešení různých životních 
situací je důležité naše připojení na internet. 
 
Nejčastější možnosti připojení k síti internet: 
 

 ADSL – dnes nejvyužívanější připojení k internetu, K rozvodu jsou využity pevné telefonní 
linky. Mezi výhody ADSL patří rychlost připojení, spolehlivost i dostupnost. Na rozdíl od 
kabelové televize je toto připojení běžně k dispozici i na venkově a menších městech.  
I u levnějších variant připojení je rychlost dostačující pro běžné surfování i stahování e-
mailů, volání po internetu. U tohoto připojení zaplatíme paušální měsíční poplatek a 
nejsme omezováni v čase připojení (poplatky začínají okolo 400,- Kč/měsíc). 
 
http://www.adsl.cz/ 
 
 

 Mobilní připojení – připojení přes mobilní telefon. Mobilní operátoři dnes nabízejí 
k vybraným telefonním tarifům paušální poplatek za mobilní internet, ale i přesto je tato 
možnost většinou pro odběratele nevýhodná. 
U nás je nejrozšířenější technologií GPRS – je pomalejší. Technologie EDGE – rychlejší 
připojení, horší dostupnost.  
Nabídky telefonních operátorů najdeme např.: 
 
http://www.o2.cz/osobni/internet/ 
 
http://www.t-mobile.cz/web/cz/residential/tarify-a-ceny/2v1 
 
http://www.vodafone.cz/internet/ 
 
 

 WiFi – bezdrátové připojení je stále oblíbenější, s WiFi se můžeme setkat např. 
v kavárnách, restauracích, kde se hosté mohou bezplatně připojit s vlastním notebookem.  
Abychom se mohli přes WiFi připojit doma, musí být v našem okolí tzv. hotspot neboli 
přístupový bod, což je „vysílač“. Databáze hotspotů najdeme např. na stránkách  
http://wifi.lupa.cz  
Nevýhodou WiFi je, že hotspot musí být relativně blízko (v řádu max. set metrů), ideální je, 
jestliže pokud naším domovem a hotspotem není žádná překážka. 
 

http://www.adsl.cz/
http://www.o2.cz/osobni/internet/
http://www.t-mobile.cz/web/cz/residential/tarify-a-ceny/2v1
http://www.vodafone.cz/internet/
http://wifi.lupa.cz/
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 Kabelová televize – představuje nejzajímavější možnost připojení k internetu. Dnes je na 
trhu velký poskytovatel – UPC – www.upc.cz 
 

 

 

 
MOŽNOSTI VYUŽITÍ INTERNETU PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 

 
Pravděpodobně nejrychleji si najdete práci prostřednictvím internetu. Práci na internetu 

inzeruje mnoho firem, ale s různou kvalitou. Pokud si chcete najít solidní práci, hledejte na 
kvalitních webových stránkách. Dobré servery mají dobrou pověst a jsou často navštěvované. 
Pokud nemáte internet doma,  navštivte internetovou kavárnu,  kde si můžete vyhledat pracovní 
nabídky podle Vašich zkušeností a zaměření. 
Příklad portálů inzerujících pracovní nabídky: 

 www.prace.cz,  
 www.jobs.cz,  
 www.jobpilot.cz  
 www.volnamista.cz 
 www.prace.cz 
 www.praceproozp.cz 
 www.neziskovky.cz 

Jak postupovat při hledání práce: 

Otevřete si stránky inzerující volná pracovní místa  

 Zadejte obor, ve kterém chcete pracovat  
 Zadejte město nebo region, ve kterém chcete pracovat 
 Zadejte, jestli hledáte práci na zkrácený nebo plný úvazek 
 Zajdete, jestli hledáte práci pro OZP 

Budete-li mít štěstí, vyleze vám pár desítek inzerátů, z nichž si pár zajímavých naleznete.  

Při nalezení zajímavé pozice, stačí odpovědět, přes kontaktní tlačítko ( ODPOVĚDĚT – REAGOVAT). 
Po kliknutí na kontaktní tlačítko, se vám otevře formulář, který je třeba vyplnit. Jedná se převážně 
o tyto údaje.  

 Jméno  

 Příjmení  

 Email 

 Telefonní číslo 

 Příloha (přílohou se myslí životopis, případně motivační dopis) 

http://www.upc.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.jobpilot.cz/
http://www.volnamista.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.praceproozp.cz/
http://www.neziskovky.cz/
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 Průvodní dopis  

 

 

Typy jak co nejrychleji najít zaměstnaní přes internet: 

 Hledejte v průběhu celého dne, některé nabídky se mohou objevit na webu až ve večerních 
hodinách, jiné zase brzy ráno. Proto je lepší weby nabízející zaměstnání kontrolovat 
několikrát za den. 

 Vytvořte si seznam firem které jste již oslovili. Posílat životopis stále dokola omylem 
jednomu zaměstnavateli vám neudělá nejlepší jméno. 

 Nepodceňujte motivační dopis. S motivačním dopisem si dejte práci a pro každého 
zaměstnavatel jej napište zvlášť. 

 Přílišná stručnost škodí, ke každé pozici uveďte stručně pracovní náplň. 

 Životopis prověřte, nechte si zkontrolovat životopis, kdo ví jak má být zpracovaný, třeba 
v personální agentuře. 

 Pozor na fotku i video, fotografii neposílejte, pokud ji zaměstnavatel vysloveně nevyžaduje.  

 Nelžete, ve svém životopise vždy uvádějte pravdu. Nepřeceňujte své znalosti jazyků ani své 
dosavadní pracovní zkušenosti. 

 Získejte praxi 

 Na pohovor se připravte O firmě, kde se ucházíte o místo, si na internetu a v tisku 
zjistěte co nejvíce informací. Nepodceňujte ani údaje o pozici, o kterou usilujete. 
Měli byste mít aspoň základní představu, co ve firmě budete dělat a proč takovou 
práci chcete vykonávat.  
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USNADNĚNÍ ŽIVOTA DÍKY INTERNETU 
 

Internet se stal součástí našeho běžného života. Díky internetu máme denně neomezený 
přístup k tisícům informacím z celého světa, spojení s přáteli, se kterými můžeme díky lepší a lepší 
technice sdílet své zážitky, fotografie, či si jen tak online povídat pomocí web kamer, Skype, Icq, 
Facebooku apod. Internet je ale také velmi nápomocný v běžném životě například při cestování, při 
komunikaci s úřady a podobně. 

 
Dopravní spojeni: 
V případě že se chystáme někam cestovat, můžeme si předem vyhledat informace o dopravních 
spojích na internetu. 
www.idos.cz nám umožňuje vyhledávat informace v jízdních řádech těchto typů doprav: 
 

 železniční 

 veřejná linková osobní 

 letecká 

 městská hromadná 
 
Volbu jízdního řádu provedeme pomocí zadávacího formuláře. Standardně je navolena kombinace 
železniční a autobusové dopravy (vlaky a autobusy) a MHD. 
 
 
 

 

 
 

Vlaky + Autobusy + MHD (všechna) 

 
Informace o JŘ  

Odkud: Mapa  

Prohodit 

http://www.idos.cz/
javascript:ShowHideDiv(null,%20'ttinfo','VlakBusMHDVSECZ');
javascript:repFromTo();
http://jizdnirady.idnes.cz/
http://www.mdcr.cz/
http://jizdnirady.idnes.cz/
javascript:void(0);
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Kam: Mapa  

Pouze přímá spojení Přidat přestupní místa  

Datum a čas:  

Odjezd Příjezd 

 
Hledat

  

 

 

Při vyhledávání dopravního spojení je důležité zadat základní parametry: 

 Odkud – počáteční stanice (kde budeme nastupovat) 

 Kam – cílová stanice (kde budeme vystupovat) 

 Datum a čas – který den a kterou dobu chceme cestovat 

 

Po kliknutí na tlačítko Hledat se nám zobrazí výsledek hledání požadovaného dopravního spojení. 

Dopravní spojeni: 

Webové stránky úřadů: 

Na internetu také můžeme nalézt informace o státních informacích apod. Můžeme zde 
najíst stránku MPSV, úřadů práce i všech městských částí. Na těchto stránkách nalezneme kontakty 
na příslušné úřady, informační desku, nabídku volných míst a mnoho dalších informací. 

Úřad práce: 

Pokud se chceme přihlásit na stránky úřadu práce, nalezneme jej na těchto stránkách 
http://portal.mpsv.cz   Stránky jsou přehledné a každý si na nich vybere to, co potřebuje. Můžeme i 
vybrat zda budeme kontaktovat úřad s dotazem, pro tento účel je nahoře v rohu uveden telefonní 

javascript:setChange();
http://portal.mpsv.cz/
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/##
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/##
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/##
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/##
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/##
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kontakt s úředními hodinami, ve kterých je možno úřad kontaktovat. 16

17 

Pro kontaktování konkrétního úřadu práce, si na výchozí stránce, kde se zobrazí mapa České 
republiky, můžeme vybrat úřad v  jakém konkrétním regionu, případně městské časti. Stačí 2x 
kliknout tlačítkem myši do mapy, na region ve kterém se úřad nachází. 
Pokud potřebujeme zjistit jiné informace, vybereme si z nabídky na levé straně anebo v horní části 
internetové stránky.  
 

Portál MPSV: 

Portál ministerstva práce a sociálních věcí se nachází na stránkách 1http://www.mpsv.cz/cs/ 

                                                 
16

 http://portal.mpsv.cz/upcr/ 
17

 http://portal.mpsv.cz/upcr/ 
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Na stánkách MPSV , se můžeme dále rozhodnout, o jaké informace máme zájem. 
Lišta v horní části nabízí tyto možnosti: 

 Důchodové pojištění 

 Nemocenské pojištění 

 Pomoc v hmotné nouzi 

 Příjmy a životní úroveň 

 Rodina a ochrana práv dětí 

 Sociální pojištění 

 Sociální práce a sociální služby 

 Státní sociální podpora 

 Zdravotní postižení 

 Zaměstnanost a UP 
 
V části na levé straně portálu nalezneme například informace o ministryni, novinové články, úřední 
desku apod. 
Pokud si se stránkou nevíme rady, vždy je možné se na MPSV obrátit telefonicky. Odkaz kontakt 
nalezneme v pravém horním rohu.  
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Použité zdroje:  
 
http://bhphotovideo.cz/ 
http://cikova.in.ua/ 
http://etablet.cz/ 
http://www.imip.cz/ 
www.jaknainternet.cz 
http://linuxexpres.cz/ 
www.mpsv.cz/cs/ 

http://portal.mpsv.cz 

http://omalovanky.luksoft.cz/ 
http://prace.rovnou.cz/ 
http://radirna.cz/ 
http://root.cz/ 
http://tsbohemia.cz/ 
http://windows.microsoft.com 
http://znanje.org/ 
 
 
 
  

http://bhphotovideo.cz/
http://cikova.in.ua/
http://etablet.cz/
http://www.imip.cz/
http://www.jaknainternet.cz/
http://linuxexpres.cz/
http://www.mpsv.cz/cs/
http://portal.mpsv.cz/
http://omalovanky.luksoft.cz/
http://prace.rovnou.cz/
http://radirna.cz/
http://root.cz/
http://tsbohemia.cz/
http://windows.microsoft.com/
http://znanje.org/


  
 

27 

Evropský sociální fond 

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti  

 

KOMUNIKACE NA VEŘEJNOSTI 
 

Komunikace na veřejnosti a pravidla seznamování 
        Položme si hned v úvodu otázku, k čemu nám je společenské chování? Hlavním účelem 
společenských pravidel je usnadnit a zpříjemnit komunikaci. Nový, volnější svět nezrušil jejich 
potřebnost. Jejich neznalost je nejen vyjádření neúcty k těm druhým, ale je výsledkem neúcty k 
sobě samému. 
        Na venkově je každému jasné, kdo je kdo (i když tvůrkyně místního mínění se mohou mýlit), 
ve větším městě může nezodpovědný člověk podlehnout dojmu, že nikdo z jeho známých neví, jak 
se chová v té které situaci. Tady nelze než zdůraznit, že obraz své osoby v očích jiných nevytváříme 
předstíráním, ale tím, jaké vzorce chování si skutečně osvojíme. Na anonymitu nespoléhejme nikdy 
(svět je malý, nečekaně se můžeme potkat s kýmkoli nejen v hlavním městě, ale i daleko za 
hranicemi). Člověk společenský má rovněž své naléhavé vnitřní důvody pro to, aby se i 
„anonymně“ choval co nejlépe. 
Správné chování v dopravních prostředcích 
        Co to znamená. Ve veřejných dopravních prostředcích uvolníme místo osobě starší nebo 
zjevně nemocné (bez ohledu na to, že právě nesedíme na sedadle pro invalidy), jakož i těhotné 
ženě. Taková osoba je povinna poděkovat, ať už místo přijme, nebo ne, například když brzy 
vystupuje. 
 
       Zásadně se nikam necpeme, neodstrkujeme ostatní lokty, nevyžadujeme si (zejména hlasitě) 
jakoukoli přednost. Věřte tomu, že člověk se společenským taktem, přesvědčený sám o své vnitřní 
sebejistotě, znalý základních pravidel slušného chování, nikdy se nepotřebuje na veřejnosti 
domáhat svých práv, Je respektován už jen díky své sebejistotě a výrazu své osobnosti. 
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Úkol: 
Jak bychom se správně měli chovat na veřejnosti? Uveďte chování v dopravních prostředcích, 
v čekárnách u lékaře, na úřadech, v zaměstnání aj. 
 
 
Pravidla seznamování 

Podávání ruky obvykle tvoří součást pozdravu. Je však vyšším stupněm vyjádření přátelství nebo 
vztahu. Podání ruky patří na celém světě k nejrozšířenější formě pozdravu. Kdysi podání ruky 
dokazovalo, že v ruce nedržíme zbraň, proto musí být symbolika podávání ruky tak čistá. Vždy se 
podává ruka pravá, i u leváků. Podává se ruka celá, nikdy ne jen prsty, protože by to vyznělo, jako 
že jsme nedbalí nebo o toto gesto nestojíme. Lidé se podáním ruky poprvé dostávají do blízkého 
kontaktu, utvoří si o druhém první dojem. Je to určitý projev přátelství, ale i jistá pocta, kterou 
osoba společensky významnější projevuje osobě méně významné. Proto ruku podává vždy první 
právě ona.  
Kdo je více či méně společensky významný jsme si již uvedli, ale pro zopakování?  

 Vždy osoba starší než vy.  

 Žena je ve společnosti nadřazena muži.  

 Nadřízený k podřízenému.  

 Více populární a známé osobnosti méně známým osobám.  

V zásadě tedy platí, že ve společnosti podává první ruku žena muži (v výjimkou např. 
prezidenta či předsedy vlády), starší žena mladší ženě, starší muž mladšímu muži. 

Jak ne a jak ano 

 Zásadně si nepodáváme ruku vsedě, přes stůl, ani ne do kříže.  
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  Nepodáváme ruku zašpiněnou při práci, ruku v sádře, ani v rukavici. Potí-li se nám ruka, 
nenápadně si ji utřeme v kapse do kapesníku.  

  Jistě taky znáte ten pocit, když vám někdo podá ruku jako leklou rybu, nebo vaší rukou 
nekonečně dlouho třese.  

 Stisk gladiátora může být také velmi nepříjemný, stejně jako familiární poplácávání po 
ramenech.  

Jak správně stisknout ruku? 
           Podávanou ruku stiskneme, ale ne silně, aby to nezpůsobilo nepříjemný pocit. Je 
hrubé, stiskne-li muž ženě ruku tak, že ji to zabolí. Nepodáváme dlaň rovně, ale obejmeme 
cizí dlaň prsty, jinak působíme toporně anebo nevšímavě k pozdravu protějšku. Podávání 
ruky má být vůbec výrazem jisté elegance. Má být přímé a upřímné a zároveň jemné a 
přátelské. Je nemožné držet cizí ruku dlouho ve své dlani: působí hrozně, když se partner 
musí marně snažit svoji ruku z držení osvobodit nebo když při podání ruky mu s jeho rukou 
stále potřásáme do nekonečna. (Výjimkami jsou vítání významných lidí určená pro 
veřejnost.) Potřást rukou není vůbec nutné (a vůči osobě, které chceme dát najevo naši 
vysokou úctu, ani vhodné) a uděláme-li to, stačí jen jednou. Je dobré dát do podání ruky 
více vřelosti. Zvláště velkým prohřeškem je držet dlouho ruku dámy. Při podání ruky se 
neklaníme, vypadá to nemotorně.  
            Muži podávají ruku energičtěji (ale ne silou), ženy do gesta vloží náznak zdrženlivosti. 
Není-li velký rozdíl věku mezi osobami stejného pohlaví, je jedno kdo nabídne ruku dříve. 
Jinak platí pravidlo o přednosti: první nabídne ruku ten, kdo má přednost. Není to však jeho 
povinností, druhý se smíří s tím, že mu ruku nepodal. Ruku si podávají i cizí osoby, chtějí-li 
tím naznačit přání být v dalším kontaktu. Není žádného prohřešku proti slušnému chování, 
jestliže žena muži ruku nenabídne, zachovávajíc si například jistý odstup od mužů, nebo ji 
nenabídne představený, aby nemusel podávat ruku na potkání. Při podávání ruky nesmíme 
mít na ruce rukavici, a to ani ženy (vyjma případů, kdy má žena rukavice dlouhé až po 
loket).  
 
           Způsob podání je velmi důležitý: bolestivý stisk je hrubostí a žádný stisk, jen vložení, 
působí nemožně, až to hraničí s projevem naprostého nezájmu vůči tomu, komu ruku 
podáváme.  
 
          Nikdy nesmíme ženě ruku stisknout tak, aby jí stisk připadal významným, raději 
stiskneme velmi slabě. Žena s podáváním ruky mužům šetří a málokdy ji podá (kromě při 
kondolencích, přijímání blahopřání apod.) cizímu muži napoprvé. Příteli svého manžela 
však manželka podá ruku ihned, jakmile je představen. Mladá dívka podá ruku mládenci 
nebo mladšímu muži jen tehdy, jestliže ho zná. 

            Nepřijmout podávanou ruku: je hrubou neslušností a hraničí až s dojmem omezené duševní 
zralosti, jestliže pro to nejsou zcela zřejmé nebo známé důvody. Též působí primitivně a velmi 
nepříjemně, jestliže na důkaz příchylnosti stále a opakovaně někomu nabízíme ruku ke stisknutí. 
Ruka se podává jen jednou při příchodu a jednou při odchodu. Také je hrubě nezdvořilé, 
nedíváme-li se při podávání ruky protějšku do očí. 
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Výjimky 
Jak už bylo řečeno, i leváci podávají vždy pravou ruku. Ovšem Skauti, ti se tradičně zdraví levou 
rukou, neboť je blíže srdci.  

  Nepodáváme ruku personálu, až na výjimky, známe-li se léta a jsme-li s obsluhujícími spíš 
přátelé než jen hosté.  

  Nepodáváme ruku, když protějšek právě jí a má doslova plné ruce práce, třeba na recepci. 
Nebo kolemjdoucímu známému, když právě provádíme údržbu auta a naše  

Úkol:  

Vyzkoušejte si ve skupině navzájem podat ruce a zopakujte si základní pravidla podání ruky. 
Podívejte se na video a ověřte, zda jste postupovali správně… 

https://www.youtube.com/watch?v=XB1TEsqg4Sk 

Připravte si modelové situace chování na veřejnosti. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XB1TEsqg4Sk
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SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ NA VEŘEJNOSTI MODELOVÉ SITUACE 

Základní projevy společenského styku: 
- pozdrav 
- oslovení a představení 
- tituly 
- telefonování  
- chování na veřejnosti 
- a další 

 
Pozdrav 
 Je to nejsnadnější projev zdvořilosti, úcty, přátelství a pocty. Je součástí prvního dojmu. Je 
začátkem i koncem v jednání s cizími osobami. Existuje pouze jeden větší projev nevychovanosti 
než nepozdravit, a to pozdrav neopětovat! 
 
Obecně platí 

 pán zdraví dámu 

 mladší staršího 

 podřízený nadřízeného 

 vstupující do místnosti zdraví všechny 

 zdravíme i neznámé osoby – Kdy? 
 

Neverbální pozdrav 

 podání ruky  

 úklon hlavy 

 políbení na tvář 

 políbení ruky 

 mávání  

 úsměv 
 

Oslovení a představení 
A jak to má být správně se podíváme na následujícím videu… 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVKpWHjlftc&index=4&list=PLA351425B4BD562D2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7kpi2PLuk5U 
 
 
Úkol: 
Vyzkoušejte si oslovení a představení ve skupině a nezapomeňte jednat podle zásad slušného 
chování. 
 
TITULY 
Vždy oslovujeme tou nejvýznamnější funkcí nebo nejdůležitějším titulem. Akademické tituly 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVKpWHjlftc&index=4&list=PLA351425B4BD562D2
https://www.youtube.com/watch?v=7kpi2PLuk5U
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doktor, inženýr, magistr, jsou na vizitkách před jménem. Vědecko – pedagogické hodnosti docent, 
profesor jsou za jménem. 
 
Úkol: 
Znáš akademické tituly? 
 
 
                                                                                                                       
 
 
                                            
                                                                                                                        

 
 
 
ÚKOL: 
Zahrajte si scénku, jak hostitel představuje svoje hosty. 

- Inženýr Soukup – manželka hostitele 
- Ředitel firmy – Váš syn 
- Vaše maminka – kamarád Petr 

 
TELEFONOVÁNÍ 
 

- Vhodnost doby pro telefonování 
- Pokud telefonujeme déle, zeptáme se, zda nevyrušujeme 
- Zvonění je nejlepší tzv. diskrétní – při pohybování se na veřejnosti a ve 

veřejných dopravních prostředcích 
- Mobilní telefon – ne v divadle, u lékaře, letadle, konferenci a při 

společenských událostech. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. 
MUDr

.

Mgr. 

PaedDr. 
Ing. 
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KRIZOVÉ SITUACE A MOŽNOSTI JEJICH ZVLÁDÁNÍ 

 
Konflikt ne krize jsou jedněmi z náročných životních situací. Jde o střetnutí protichůdných sil na 

cestě k cíli. Jako konfliktní vnímáme situaci, v níž je nutno vybrat z určitých variant či alternativ 

jednu. 

Reakce na zátěžové (krizové, konfliktní) situace mohou mít následující podoby: 

 Stres (z anglického stress = zátěž, tlak, tíseň) – označuje stav tělesného či psychického 

přetížení, které vzniká, když na člověka působí nadměrně silný podnět po dlouhou dobu, 

nebo se ocitne v nesnesitelné situaci, již se nemůže vyhnout. Stres velmi zvyšuje nároky na 

člověka, který se s ním musí vyrovnat, často vede k agresivitě, nebo naopak až k rezignaci. 

Každý člověk má individuální odolnost vůči stresovým situacím. 

 Frustrace (zmaření) - psychický stav a chování člověka, které jsou vyvolané překážkou na 

cestě k určitému cíli a uspokojení potřeb. Překážka působí rušivě na uspokojování potřeb a 

dosažení cíle a aktivizuje tzv. obranné frustrační mechanismy. Náchylnost k frustraci není u 

všech lidí stejná, stupeň odolnosti vůči frustraci nazýváme frustrační tolerance, která se 

projevuje schopností dlouho snášet frustrační stav. Frustrace zpravidla negativně ovlivňuje 

chování člověka, v některých případech ale může být i motivačním činitelem a vyvolat 

zvýšené úsilí ve snaze dosáhnout vytyčeného cíle.  

 

Základní reakce na stress jsou společné všem živočichům. Mají následující podobu:  

- útok – agrese, rozlišujeme 4stupně:  

o probíhá pouze v myšlení  

o slovní (např. nadávky)  

o zaměřená na předměty (rozbíjení, ničení)  

o zaměřená na lidi (zvířata) – fyzické násilí  

 

- útěk – stažení se ze zátěžové situace (např. odchod, bagatelizace situace- snižování 

závažnosti situace či hodnoty cíle, denní snění, únik do nemoci)  

 

Řešení zátěžových situací může být:  

 adaptivní (úspěšné) – např. uspokojivá změna situace, přijetí situace, obecně prospěšné 

náhradní řešení (např. žena, která nemůže mít děti, dělá vychovatelku v dětském domově)  

 maladaptivní (neúspěšné) – destruktivní chování (např. agresivita, zneužívání alkoholu a 

jiných návykových látek)  
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Obranné mechanizmy: 

 Vytěsnění – ohrožující nebo bolestné podněty a vzpomínky jsou vytlačeny do 

nevědomí 

 Racionalizace– rozumové zdůvodnění a ospravedlnění určitého chování  

 Projekce – připisování vlastních přání, motivů, pocitů či nežádoucích charakterových 

rysů a vlastností jiným osobám, případně přičítání viny za vlastní neúspěch někomu 

jinému  

 Regrese – sestup na nižší vývojovou úroveň, chování nepřiměřené věku 

 Kompenzace – snaha vyvážit neúspěch v některé oblasti úspěchem v oblasti jiné; 

vyhledávání náhradního cíle, když bylo znemožněno dosažení cíle původního  

 Somatizace – přenesení psychického napětí do tělesné oblasti, útěk do nemoci  

 

Deprivace (strádání) – jedná se o chronické neuspokojování potřeb, nebo nedosahování vytčených 

cílů. Dochází k ní tehdy, když jsou základní potřeby uspokojovány na úrovni existenčního minima 

nebo klesají pod tuto úroveň.  

Deprivace může mít různé podoby:  

 biologická – nedostatek tepla, světla, spánku apod.  

 senzorická (smyslová) – nedostatek podnětů 

 sociální – ztráta sociálních kontaktů, sociální izolace  

 citová – neuspokojování potřeby lásky a nejistoty  

 motorická – nemožnost přiměřeného pohybu  

 

Cvičení: ROZHOVOR- diskuse 

Jak vy konkrétně řešíte svoje problémové situace?  

Jaké jsou vaše reakce na stres?  

Snažíte se je nějakým způsobem překonat, nebo se raději stáhnete do sebe?  

Jak by se dali jednotlivé situace zvládnout líp- rady ostatních, skupinová diskuse. 

Zkuste mi říct příklady na jednotlivé druhy deprivace.  

Co se vám v životě přihodilo?  

Jak jste reagovali?  

Využili jste nějaký zmíněný obranný mechanizmus? 

 

 

 

SEBEOBHAJOVÁNÍ – NÁCVIK 
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Modelové situace: 

Hra s konflikty a prosazováním (ve dvojicích se přehrávají některé z následujících situací): 

- host v restauraci si stěžuje na kvalitu jídla 

- zákazník si stěžuje na svoje nové brýle 

- cestující v autobuse je přistižen bez jízdenky 

- zákaznice si stěžuje na kadeřnici na špatný střih svého účesu 

- dcera žádá rodiče o zvýšení kapesného 

- možnost vymyslet si „svojí“ modelovou situaci, kterou si chtějí účastníci nacvičit 

Oba dva účastníci rozhovoru při hře využijí veškerou svoji výmluvnost při prosazování svého 

zadání. Jednají přesvědčivě a aktivně. Jde o to nepodlehnout a nalézt, co nejvíce argumentů, které 

pomohou obhájit jejich názor. 

Hra povídka 

Skupina dostane na kartičkách slova. Úkolem hráčů je během časového limitu vymyslet příběh, 

který by daná slova obsahoval. 

 

http://www.pionyr.cz/inspirace/hry-a-aktivity/detail/283 

 

Hra na vyjadřování pocitů tónem hlasu 

Tvrdí se, že 70% informací při rozhovoru je předáváno neverbálně, tedy tónem hlasu, mimikou.  

Na začátku hry se účastníci naučí tuto jednoduchou básničku: 

Stojí, stojí bedla,  

ráda by si sedla,  

vzala by si pletení,  

noha jí už dřevění. 

Potom se každý jeden pokusí sdělit ostatním nějakou informaci nebo svou náladu (je mi zima, jsem 

ospalý, svět je krásný, stydím se). Nesmí přitom však říct nic jiného než uvedenou básničku. 

Samozřejmě, že hráč nemusí říkat pravdu, jde o nácvik komunikace. 

 

https://www.hranostaj.cz/hra290 

 

KOMUNIKACE, VERBÁLNÍ PROJEV 

Verbální komunikací je míněno vyjadřování pomocí slov, prostřednictvím jazyka. Verbální 
komunikace může být přímá nebo zprostředkovaná, mluvená nebo psaná, živá nebo 
reprodukovaná.  

http://www.pionyr.cz/inspirace/hry-a-aktivity/detail/283
https://www.hranostaj.cz/hra290
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Význam verbální komunikace je velký. Je nezbytnou součástí sociálního života. Je důležité vědět, že 
při jakékoliv komunikaci je význam slov vždy dotvářen neverbální komunikací a tónem řeči. Slova 
se nedají odloučit od neverbálních složek komunikace.  

Ústní komunikace umožňuje okamžitou zpětnou vazbu, fyzickou blízkost a bezprostřednost, 
okamžitou výměnu názorů, která je efektivní při přesvědčování. Je ale těžko kontrolovatelná při 
větším počtu účastníků, co je řečeno, nedá se vzít zpět, není čas na promýšlení a těžko se prosazují 
názory za přítomnosti oponentů. 

U verbální komunikace je dobré dodržovat pár základních pravidel, které nám v komunikaci 
s ostatními pomohou: 

- výstižnost: správné pojmenování věcí, použití přesných názvů 

- rychlost: pokud je to možné, mluvit plynule bez zbytečně dlouhých pomlk 

- hlasitost: ovlivňuje ji druh sdělení 

- výška hlasu a intonace: vypovídá o emocích řečníka, důraznost sdělení 

- slovní parazité: snaha o vyhýbání se slov, jako „ehm“, „takže“, „tedy“, „jako“, „jakoby“ aj. 

- délka projevu: měla by být úměrná povaze sdělení a situaci 

Úkoly: 

Vysvětlete, co je verbální a neverbální komunikace? 

Zkuste si připravit krátký popis činností, které děláte během dne a říci je kolegům. 

Nacvičte rozhovor ve skupině – snažte se najít způsoby, jak kolegům sdělit svůj názor dle pravidel 
slušného chování. 

 

 

OBSLUHA ZÁKAZNÍKŮ 

Přístup zaměstnanců v prodejnách v obchodech má výrazný vliv na spokojenost zákazníka a 
výši dosavadních tržeb. Pokud jednáme se zákazníkem profesionálně, mile a slušně, vždy se k nám 
do prodejny rád vrátí.  Ale Jak ale správně zákazníka obsloužit? Jakou vhodnou formou nabídnout 
zboží a dovést zákazníka ke koupi?  
 



  
 

37 

Evropský sociální fond 

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti  

 

Tím, když zákazník vstoupí do obchodu, začíná tzv. malý prodejní cyklus, který se dá rozdělit do 
několika bodů.  

 Přivítání zákazníků: Hned po vstupu zákazníka do prodejny musíme pozdravit. Jedná se o 
projev slušného chování a to nejen v obchodě. Pozdravíme zásadně „ Dobrý den, Dobré 
odpoledne, Dobrý večer“ V žádném případě neoslovíme zákazníka „ Ahoj nebo Čau“. 
Pozdravíme přiměřeně nahlas, abychom zákazníka příliš hlasitým pozdravem nevyděsili, ale 
ani aby náš pozdrav nepřeslechl a pamatujte, s úsměvem, jde vše lépe. 

 Zjištění jejich potřeb: Potřeby zákazníka zjistíme tak, že jej oslovíme, s dotazem např.   
„Mohu vám nějak pomoci?“, „Mohu vám nějak poradit?“,“ Sháníte něco konkrétního?„, 
„Komu dárek kupujete ?“„K jaké příležitosti dárek kupujete? „Co má obdarovaný rád?“ „Co 
by se Vám líbilo?“ „Jakou máte představu o dárku?“ 

 Obsloužení a poskytnutí servisu: Pokud zákazník vysloví nějaké přání, například má zájem 
o doporučení zboží, o předvedení zboží, ale i třeba o tip na dárek, snažíme se okamžitě 
zákazníkovi vyjít vstříc. Pokud se zákazník rozhodne zboží koupit, zboží dle možností 
zabalíme, tak aby nedošlo k poškození zboží, a po zaplacení zboží zákazníkem mu vystavíme 
daňový doklad a zákazníkovi poděkujeme. 

 Rozloučení: Stejně tak, jak slušně jsme zákazníka v obchodě přivítali, tak se s ním i 
rozloučíme. Pozdravem „ Na shledanou“  

Pokud byl zákazník u nás v obchodě a s naší obsluhou spokojený, bude se k nám vracet. Zde je 
uvedeno několik bodů, které popisují, proč by se nás měl chtít zákazník znovu navštívit. 

 Dovednosti a vědomosti: Na zákazníka můžeme zapůsobit našimi vědomostmi ohledně 
výrobků, jako je použití, úprava, informace o výrobci, ale třeba i pokud dokážeme zboží 
doporučit.  

 Co je optimální péče o zákazníky: Věnovat každému zákazníkovi tolik času, o který má 
zájem. Někteří zákazníci se raději po prodejnách rozhlíží samostatně a ti prodejci po 
prvotním oslovení poděkují s tím, že se podívají sami. V takovém případě by prodejce 
neměl na zákazníka tlačit dalšími dotazy a měl by mu nechat dostatek prostoru proto, aby 
se sám porozhlédl a klidu si promyslel, zda ho něco z našich výrobků zaujalo. Jsou ale 
naopak i takoví zákazníci, kteří si nechají poradit a jsou zvědaví na informace o výrobcích, 
novinkách apod.  Je důležité odhadnout ideální čas, který bychom zákazníkovi měli 
věnovat. 

 Správný postoj k zákazníkům: K zákazníkům musíme přistupovat vždy slušně a brát je jako 
rovnocenné partnery. Pokud zákazník nerozumí výrobkům, které prodáváme (například 
počítače), nebudeme s něho utahovat. Ne každý rozumí všemu. A zákazníkům, kteří nemají 
mnoho informací rádi informace srozumitelnou formou, a s patřičnou trpělivostí 
poskytneme. 

 Jak rozpoznat různé typy zákazníků a efektivní přístupy k nim: Zákazníka se musíme naučit 
odhadnout a to nejlépe pomocí praxe a základů psychologie. Některý zákazník je stydlivější 
než jiný, jiný je zase více komunikativní, ideální je hned z počátku odhadnout o kolik 
pozornosti má zákazník zájem a tolik mu jí věnovat. 
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 Jak navázat vztah se zákazníky: Pokud uděláme na zákazníky dobrý dojem, budou se do 
naší prodejny vracet. Díky tomu se zákazníky můžete navázat dobrý vztah a nechat tak 
vzniknout delší obchodní spolupráci. 

Typy zákazníků :  Zákazníci se dají rozdělit do těchto základních skupin a my bychom měli 
se jejich rozdělením měli řídit při přístupu k nim. 

 Ženy:  Jsou většinou náročnější na obsluhu, jelikož vědí, co si chtějí koupit. jsou 
často nepřístupné a nechtějí poradit. Více dají na upravenost prodejny a její vzhled. 

 Muži: Neradi nakupuji a většinou si nechají poradit, hlavně při koupi oblečení 
například v případě velikosti, ošetření zboží, symbolů na etiketách apod. 

 Děti: Jsou roztěkané a nechají se zaujmout okolím. Jako prodavači musíme být 
trpělivý a musíme s nimi mluvit tak, aby nám rozuměly. Musíme dbát na to, 
abychom nepoužívali odborné výrazy. 

 Senioři: Při obsluze těchto zákazníků musíme být trpělivý, vyslechneme je, tito 
zákazníci si velice rádi povídají, můžeme poradit a pomoci s výběrem zboží 

Modelové situace: 

Nepříjemný zákazník: Může se stát, že k nám na prodejnu přijde zákazník, který nebude mít svůj 
den a bude nepříjemný. V takovém případě musíme být profesionální a slušní i přesto že zákazník 
s námi slušně nemluví. Zákazníkovi poskytneme takový servis jako všem zákazníkům. V případě, že 
se zákazníkovo chování nezvládáme, omluvíme se a předáme zákazníka zkušenějšímu kolegovi, 
anebo vedoucímu prodejny. 

Nekomunikativní zákazník: Takovému to typu zákazníka, zjistíme o jaké zboží má zákazník zájem a 
pokud vycítíme, že se s námi zákazník nemá zájem bavit a radši si v klidu prohlédne zboží na 
prodejně, nebudeme na něj tlačit a počkáme, až si zboží prohlédne a případně nás osloví sám. 

Příliš upovídaný zákazník vyžadující pozornost: Takovému zákazníkovi věnujeme maximum 
pozornosti, co můžeme. Pokud se nám ale ve frontě začínají hromadit další zákazníci, slušně ho 
upozorníme na to, náš čas pro něj již vypršel, s ohledem na další zákazníky čekající na obsluhu a 
pokud má zájem o další informace, může se vrátit kdykoliv znovu. 

Nerozhodný zákazník: Pokud narazíme na nerozhodného zákazníka, podáme mu veškeré 
informace o produktech, zjistíme účel jeho nákupu a z objektivního hlediska mu poradíme. Pokud 
zákazník potřebuje čas na rozmyšlenou, necháme ho v klidu se rozhodnout. 
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TRÉNINK ROZHOVORU SE ZÁKAZNÍKEM 

Kontakt se zákazníkem je jednou z hlavních, části pracovní náplně zaměstnance pracujícího 
na prodejně. Aktivní oslovení zákazníka, je součástí každé pracovní činnosti. Oslovování zákazníků 
a řešení jejich požadavků je podstatou většiny obchodních aktivit. Jak tedy co nejlépe zvládnout 
rozhovor se zákazníkem? I zde platí, že cvik dělá mistra a proto je možné si rozhovor se zákazníkem 
natrénovat do takové dokonalosti, že vás žádný zákazníkův dotaz nepřekvapí. 

Od prvního okamžiku kdy zákazník vstoupí do prodejny, zahajujeme proces komunikace a 
vzájemnou interakci se zákazníkem. 

Typy na to, jak dobře zvládnout rozhovor se zákazníkem 

Pečlivě naslouchat 

Pokud nebudete svým zákazníkům naslouchat, nemůžete ani porozumět jejich potřebám. A 
když nebudete rozumět jejich potřebám, bude se vám s nimi špatně spolupracovat. Proto se 
nenechte rozptylovat jinými starostmi a povinnostmi a zaměřte veškerou svou energii na 
naslouchání zákazníkům s cílem jednat efektivně a vyhnout se nedorozuměním.  

Říkat pravdu Je jasné, že byste rádi vykreslili zboží nebo  služby jako nejlepší v daném 
oboru, ale nenechte se příliš unést! Pokud zákazník objeví něco, co byste mohli zlepšit, 
poděkujte mu za jeho postřeh a využijte toho a vezměte si z toho ponaučení. 
Nejdůležitější je ujistit se, že zákazníci skutečně vědí, co od vás mohou očekávat. Pokud 
se budou cítit podvedení, vašemu obchodu nebo prodejně to neprospěje. 
Být stručný Lidská komunikace se stává stále kratší a rychlejší. Proto nezapomínejte psát 
stručně a k věci. A pamatujte, že i ticho může být v komunikaci silným nástrojem – 
použijte ho, když to bude vhodné. 
Užívat slůvka „já“ Nebojte se dát najevo svůj názor. Ukážete tím odborné znalosti, 
sebevědomí a odpovědnost. Zaujměte určitý postoj a řekněte „Já věřím v toto…“ nebo 
„Jsem zodpovědný za tohle…“ Zároveň ale buďte otevření názorům druhých. 

Úkoly: 
Pro tréning nácviku komunikace se zákazníkem vyzkoušejte, jednotlivé níže uvedené úkoly. 
K těmto úkolům využijte lektora, nebo kolegu jako figuranta, který se na chvíli stane 
zákazníkem a upozorní vás na případné chyby a nedostatky v komunikaci a jednání se 
zákazníkem. 

1. úkol:  

 Přivítejte figuranta v prodejně. 
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 Oslovte figuranta a zjistěte jeho potřeby 

 Poskytněte figurantovi poradenství ohledně zboží. 

 Zjistěte, zda má zákazník další potřeby nebo dotazy. 

 Slušně se figurantem rozlučte. 
 

2. úkol:  

 Na modelových situacích si předveďte správné chování při obsluze – 

  starší dámy, 

  rozzlobeného muže, 

  dítěte,  

 nerozhodného zákazníka,  

 nekomunikativního zákazníka  

 nepříjemného zákazníka 

 reklamaci zboží 
S figurantem nacvičte, jak budete v jednotlivých situacích postupovat. 

 

 

 

PŘÍPRAVA INFORMACÍ NA CV 

Správně napsaný životopis je vstupenka k přijímacímu pohovoru. Je to naše vizitka, ze které se 
potenciální zaměstnavatel o nás dozví veškeré potřebné informace a rozhodne se, zda nás pozvat 
k pohovoru nebo nikoli. Z tohoto důvodu musí být životopis správně graficky zpracovaný a údaje 
v něm musí být pravdivé. Sepsání kvalitního životopisu vyžaduje čas a přípravu. 
Co potřebujeme pro sepsání životopisu? 

 Psací pomůcky nebo počítač 

 Znát informace o vás jako, adresa, datum narození, jméno a příjmení a telefonní číslo. 
             Pokud si tyto informace nepamatujete, připravte si občanský průkaz nebo jiný doklad,     
             a telefon.  

 Seznam s předchozích zaměstnání, někteří lidé tento seznam nosí v hlavě a pamatují, si kdy 
a kde byli zaměstnáni. Jiní musí hledat ve svých starých pracovních smlouvách.  
Pokud ale nemáte k dispozici žádné z těchto informací, Česká správa sociálního zabezpečení 
vám vydá na vyžádání seznam předchozích zaměstnavatelů. 

 Seznam studovaných škol pokud si pamatujete, kde jste v jakých letech studovali, můžete 
tyto informace rovnou zapsat do vašeho životopisu. Tyto informace také můžete opsat 
z vysvědčení, výučních listů a maturitních vysvědčení. 

 Dovednosti, do této kategorie se uvádí vaše schopnosti. Jedná se například o schopnost 
práce na počítači, jazykové dovednosti a řidičské oprávnění. 

 Zájmy a koníčky, utřiďte si v hlavě, co rádi děláte a jakým aktivitám se věnujete, všechny 
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tyto informace můžete připsat do životopisu. 
Pokud všechny tyto informace znáte, nebo máte připraveny potřebné podklady, máte vše 
potřebné informace, k sepsání profesního životopisu. 

 
Úkoly:  

1. úkol 
Podívejte se na Karolínu a podle informací, které o ní víte, jí poraďte, jak sestavit životopis. 
Poraďte Karolíně, jaký druh zaměstnání by měla hledat. Co v tomto případě, ještě potřebujete o 
Karolíně vědět? Podle jakého klíče jí můžeme pomoci? Už víte nad čím se zamyslet, co zhodnotit, 
abychom si mohli hledat práci? 
 
         Karolíně je 29 let, žije s rodiči, je vyučená švadlena, chvíli pracovala v administrativní oblasti, 
ale moc ji to nešlo a nebavil. Baví jí spíše stara se o svého pejska, ráda chodí na procházky do 
přírody. Ráda se potkává s kamarády a s nimi chodí po městě, kde hodně "okukují" výlohy a 
povídají si o nich. Doma si taky často něco kreslí a vymýšlí. Karolína je ale teď zmatená, z poslední 
práce odešla a neví, co se sebou.  
 

 - 100% potřebujeme vědět: 

1.  BYDLIŠTĚ - kde bydlí, jak dlouho je ochotna dojíždět (jak dlouho? Může si platit dopravu? 
Má řidičák? Má auto?) 

2. VZDĚÁNÍ - jaké má vzdělání (chce pracovat dál v oboru? Bavil ji ten obor?) 
3. VLOHY 
4. ZÁJMY 
5. MZDA – kolik potřebuji/chci, za kolik pracovat nepůjdu? 
6. SCHOPNOSTI 
7. RODINNÝ STAV 
8. MOTIVACE 
9. ZDRAVOTNÍ STAV 
10. DOKLADY – mám je v pořádku? 
11. PRAXE – pracovní zkušenosti 

 
 
2. 
Vytvořte si vlastní CV. 
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VÝZNAM PRÁCE PRO ČLOVĚKA 
 

Každý z nás dospěje v životě do fáze, kdy končí školu, končí studium, při kterém se 
připravoval na budoucí povolání a čeká ho období hledání pracovního místa. S tímto obdobím na 
člověka čeká mnoho nových situací, s kterými se doposud nesetkal a které mu mohou činit potíže, 
jelikož je nutné převzít odpovědnost za vlastní život a vyvíjet aktivitu při hledání a ucházení se o 
zaměstnání.  

 
 

Co to vlastně je PRÁCE? 
 

„Práce je všeobecně definována jako činnost, za kterou je osoba, která práci provedla, 
odměněna. Odměna za provedenou práci je obvykle vyplácena ve formě mzdy nebo platu. 
Kvalifikovanou práci obvykle provádějí kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou na tuto činnost školeni, 
nebo jsou k dané práci předurčeni svým vzděláním. Odbornou kvalifikaci k výkonu práce tedy 
získáme vzděláním. Například již při výběru střední školy je doporučeno zvážit jakou práci budeme 
chtít v budoucnu vykonávat a tomu přizpůsobit výběr dané instituce, kde budeme pokračovat se 
svým vzděláváním.“18 
Práce zasahuje do života každého jedince i celé společnosti, působí na utváření člověka i jeho 
psychiku, umožňuje seberealizaci, a je projevem společenské aktivity člověka. 
 
 Práce 

 umožňuje kontakt s lidmi  

 udržuje člověka v činnosti a životní aktivitě  

 dává pocit užitečnosti a potřebnosti  

 baví a uspokojuje  

 umožňuje něco dokázat a předvést schopnosti  

 zajišťuje potřebný příjem  

 dává zapomenout na soukromé starosti  

 poskytuje postavení a prestiž  

 zajišťuje příjem důležitý pro obživu 
 
Vztah k práci Vztah k práci se v nás formuje již od útlého věku a to nejen doma, ale i ve 
vzdělávacích institucích.  Zatím co rodiče se snaží vést děti formou domácích prací k tomu, aby si 
k práci vypěstovali vztah, společně pak se školou, učí dítě, jak si vážit volného času a smysluplně ho 
trápit. 
   
           Vlivy ovlivňující vztah k práci 
Rodina 
  Rodina je prvním místem kde přicházíme do kontaktu s prací. Rodiče nás od útlého věku 
                                                 
18

Http://prace.dgx.cz 
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vedou k pořádku domácím práce, tím je i třeba úklid vlastního pokoje anebo pomoc při chodu 
domácnosti. Rodiče by měly zvolit pozitivní přístup a děti za práci odměňovat a motivovat, nemělo 
by se stát, že děti budou přijímat pracovní úkoly jako nutné zlo. 
Škola  
Nezanedbatelný vliv na tvorbě našeho vztahu k práci má škola, která od útlého věku vede žáky 
k dodržování pravidelného režimu, plnění povinností a vědomí vlastní odpovědnosti. Během 
praktické výchovy, mohou žáci zkusit podílet se na produktivní práci, získat a osvojit si pracovní 
návyky.  Další fází výchovného procesu, je odborný výcvik, kde se v praxi uplatňují vědomosti 
získané během studií. Student si během odborné praxe osvojuje i hospodárnost, fungování 
v pracovním kolektivu.  Během studií tak vyjde k vytvoření profesní orientace a ta v souvislosti 
s intelektuálními, duševními a praktickými schopnostmi dává základ pro další uplatnění. 
 
Z hlediska přínosů pro člověka má práce několik významů: 
a) EXISTENČNÍ A MATERIÁLNÍ – vytváření, výroba produktů (nutných pro člověka, společnost) za 
které je zaměstnanec odměněn mzdou, která mu slouží pro uspokojení svých potřeb. 
b) ROZVOJOVÝ A TVOŘIVÝ – práce rozvíjí tělesné i duševní schopnosti člověka; zaměstnanec 
promítá do práce své představy, fantazii, nápady,... 
c) KOOPERAČNÍ A SOCIALIZAČNÍ – člověk spolupracuje s lidmi, navazuje na práci jiných lidí; učí se 
ostatní respektovat, komunikovat s nimi,.... Vrůstá tak do pracovní skupiny a vytváří tak podmínky 
pro své začlenění do společnosti. 
d) ESTETICKÝ A KULTURNÍ  
e) RELAXAČNÍ – práce odvádí od jednostranné zátěže a uvolňuje psychické napětí. 
Pozn.: diskuze na téma, kde a jakým způsobem hledat práci; sehrání scénky „telefonicky se 
zajímám o nabízené pracovní místo uvedené v inzerátu“. 
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MOTIVAČNÍ DOPIS 
 

Motivační nebo průvodní dopis je jedna z formalit při hledání zaměstnání a zasílá se 
společně s životopisem. V motivačním dopise máme prostor vysvětlit zaměstnavateli, proč jsme 
právě my tím nejlepším kandidátem, a proč by nás měl pozvat k ústnímu pohovoru. V motivačním 
dopise máme jedinečnou příležitost a prostor napsat důvody, proč chceme pracovat právě v „této 
firmě“, na „této pozici“ a zdravě sebevědomě popsat veškeré naše schopnosti a kvality, které jsou 
potřebné proto, abychom pracovní místo dostali. 
 
 
Nezbytné náležitosti motivačního – průvodního dopisu19: 

- datum a místo kde byl dopis napsán 

- jméno, příjmení, titul, funkce, adresa a název firmy, komu je dopis adresován 
- vhodné oslovení osoby nebo společnosti (např. Vážený pane Nováku/ Vážená paní 

Nováková; Vážený pane magistře......) 
- uvedení, proč píšete dopis a o jakou pozici se ucházíte (např. Reaguji na Váš inzerát v 

tisku; Zaujal mne Váš inzerát v novinách,.....) 
- proč chcete pracovat pro uvedenou společnost, co můžete nabídnout (opodstatnění 

vašeho přesvědčení, že si má zaměstnavatel pro nabízenou pozici zvolit právě vás. Nepište 
informace, které lze najíst v životopise!!!) - např. Domnívám se, že splňuji veškeré Vámi 
uvedené požadavky a rád/a bych se o pracovní pozici ucházel/a 

- žádost o osobní setkání (např. Těším se na případné setkání a na možnost další spolupráce. 
Rád bych se s Vámi setkal a prodiskutoval naši možnou spolupráci. Doufám, že budu mít 
příležitost se s Vámi setkat a ujasnit si detaily ve vzájemném rozhovoru. …..........) 

- zdvořilé ukončení s poděkováním (Děkuji Vám za Váš čas. S pozdravem.............) 
- vaše jméno a příjmení s podpisem, kontaktní adresou, telefonem, e-mailem 
- uvedení příloh (životopis, doklad o vzdělání apod.) 

 
Motivační) dopis musí být: 
-  KRÁTKY  a přitom VÝSTIŽNÝ 
-  psaný BEZ PRAVOPISNÝCH CHYB (několikrát si ho po sobě zkontrolujte) 
-  PRAVDIVÝ (informace uvedené v dopise musí být pravdivé a shodné s informacemi v životopise) 
-  ODESLÁN VE SPRÁVNÉ FORMĚ (dobře si přečtěte nabídku pracovní pozice a zaměřte se na to, 
zda máte dopis odeslat poštou (tzv. Fyzický dopis) nebo v elektronické podobě – e-mailem) 
 
Je vhodné si pořídit seznam firem, do kterých jste již motivační dopis poslali a poznamenat si 
reakce ze strany firmy, abyste předešli nepříjemným situacím.  
 
 
 Fáze motivačního dopis:  
 
                                                 
19

NRZP, Jak na trh práce 
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Pozdrav Při jaké kolik konverzaci i při písemné, je nutností pozdravit. Stejně tak i v motivačním 
dopise. Zahájíme tedy pozdravem: Dobrý den, nebo oslovením: Vážená paní / Vážený pane. 
Úvod Hned zprvu v dopise uvedeme, na jakou pracovní pozici se hlásíme. Nikdy nevíme, zda 
organizace nenabízí více pracovních míst. 
Motivace: V této části dopisu, můžeme rozepsat naše důvody, proč chceme na této pozici 
pracovat. Např. Hledáme místo ve stabilní firmě, chceme na pracovní pozici uplatnit své 
zkušenosti, naučit se novým věcem apod. 
Odkaz na informace: V dopise můžeme upozornit na to, že jsme například pracovali na podobné 
pracovní pozici a odkázat tak na náš životopis 
Rozloučení: Stejná nezbytnost jako pozdrav na začátku dopisu je nezbytnost pozdrav na konci. 
Rozloučíme se například: S pozdravem, nebo Nashledání se těší… 
Podpis: A jako v každém dopise je nezbytné se podepsat. 
 

 
 

Př. 1. MOTIVAČNÍ DOPIS – FYZICKÝ 
 
 
Mgr. Květa Nováková 
Chráněná dílna ABCD 
K lesu 123 
100 00 Praha 1 
 
V Praze, dne 5. února 2011 
 
Vážená paní magistro, 
 
reaguji na Váš inzerát ze dne 4. února 2011 uveřejněný v Městských novinách. Jedná se o pozici 
asistentky mistra keramické výroby ve Vaší společnosti. 
 
Protože se domnívám, že splňuji Vámi stanovené požadavky, přihlašuji se tímto do výběrového 
řízení. V příloze zasílám strukturovaný životopis a kopii svého výučního listu. 
 
Děkuji za Váš čas a těším se na setkání s Vámi. 
 
S pozdravem 
 
vlastnoruční podpis 
 
Alena Strakatá 
Školská 456 
130 00  PRAHA 3 
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telefon: 123 456 789 
e-mail: strakata.alena@seznam.info 
 
 
 
 př. 2. PRŮVODNÍ DOPIS (e-mail) 
 
adresát: novakova.kveta@chranenadilna.cz 
 
Předmět: Žádost o místo asistentky mistra keramické výroby 
 
Vážená paní magistro, 
 
reaguji na Váš inzerát ze dne 4. února 2011 uveřejněný v Městských novinách. Jedná se o pozici 
asistentky mistra keramické výroby ve Vaší společnosti. 
 
Protože se domnívám, že splňuji Vámi stanovené požadavky, přihlašuji se tímto do výběrového 
řízení. V příloze zasílám strukturovaný životopis a kopii svého výučního listu. 
 
Děkuji za Váš čas a těším se na setkání s Vámi. 
 
S pozdravem 
Alena Strakatá 
Školská 456 
130 00  PRAHA 3 
telefon: 123 456 789 
 
Přílohy: 
životopis.doc 
kopie výučního listu.jpg 
 
 
 
 

 

 
ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ 

 
Slova jako ASERTIVITA, ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ, ASERTIVNÍ KOMUNIKACE aj. se v současné 

době objevuje stále častěji v souvislosti s různými obory a situacemi v životě. Co to ale vlastně je? 
Co tahle slova znamenají? 

 
ASERTIVITA  = schopnost prosazovat vlastní názor 
 = sebeprosazování 
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 = důležitá komunikační schopnost 
 = schopnost naučit se říkat „ne“ 
 = nenásilně projevené sebevědomí atd. 
 
ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ a CHOVÁNÍ znamená: 
 

- zdravé argumentování 
- schopnost požádat pozitivním způsobem o to co chcete 
- rozvíjení schopnosti mít věci pod kontrolou 
- asertivní jednání vede k zdravému sebevědomí a k pozitivnímu vztahu k druhým 

lidem 
- znamená chovat se přiměřeně sebejistě, umět naslouchat druhým lidem a 

přistoupit na kompromis 
- znamená  

 
 
Asertivita v zaměstnání opět souvisí s našimi právy, které jako zaměstnanci máme. Pokud bychom 
měli pocit, že se k nám druzí nechovají tak, jak bychom si přáli a dokonce nám svým chováním a 
jednáním ubližují, pak je určitě namístě se naučit asertivnímu chování. Odborníci se shodují na 
tom, že se lidé s asertivním chováním nerodí, že se mu musí během svého života naučit.  
 
Naučení se asertivnímu jednání přispívá ke zvýšení sebevědomí, člověk si více váží sám sebe. 
Celkově má člověk lepší pocit ze svého chování a jednání a to dál způsobuje celkově pozitivnější 
přístup k životu, sobě, svému okolí. Také během učení se asertivitě se u člověka odbourává strach 
z odmítnutí a z toho, co si o mně lidé pomyslí atd. 
 
Co tedy přesně dodržovat při asertivním jednání?  
 
- UMĚT POCHVÁLIT 
- PŘIJÍMAT CHVÁLU 
- KRITIZOVAT 
- PŘIJÍMAT KRITIKU 
- OVLÁDAT ŘEČ TĚLA 
- JEDNAT KLIDNĚ, UVOLNĚNĚ BEZ NAPĚTÍ 
- MLUVIT PŘIMĚŘENĚ HLASITĚ, SROZUMITELNĚ 
- UDRŽOVAT ZRAKOVÝ KONTAKT 
- NEOBVIŇOVAT ZE SVÉHO NEÚSPĚCHU DRUHÉ 
- JASNĚ A JEDNOZNAČNĚ ŘÍKÁME SVŮJ POŽADAVEK 
- UMĚT PŘIJMOUT A DOSÁHNOUT KOMPROMISU 
- UMĚT NASLOUCHAT DRUHÝM 
- CÍLEM ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ NENÍ POVYŠOVAT SE NAD DRUHÉ A PROSAZOVAT JEN SEBE SAMA 
ZA KAŽDOU CENU, ALE SNAHA O VYŘEŠENÍ PROBLÉMU. 
 
Přestože se o asertivitě mluví stále častěji, mnozí si asertivitu pletou s agresivitou, agresí. Rozdíl 
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mezi asertivitou a agresivitou je přitom jednoznačný. Agresivita se projevuje prosazováním 
myšlenek, názorů a citů nevhodným způsobem, kterým se upírají práva druhým lidem. Agresivní 
člověk prosazuje pouze to, co chce on, nezajímá ho, co chtějí ostatní. Povyšuje se nad ostatní, 
soutěží s nimi a porušuje práva jiných. 
 
Agresivní člověk se snaží získat svých chováním a jednáním moc nad druhými, ponižuje je a lidé se 
ho mohou bát. Tímto chováním si zvyšuje sebeúctu a sebevědomí. Kdežto asertivní osoba se 
vyjadřuje jasně a přímo a dodržuje výše zmíněná pravidla. Současně spolupracuje s druhými lidmi, 
zajímá se o ostatní, má pozitivní vztahy s okolím, řeší konflikty, je celkově spokojený. 
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ZVÝŠENÍ SEBEVĚDOMÍ 

Sebevědomí je pro nás život opravdu důležité. Co to vlastně je? Je to vědomí vlastní hodnoty, 
kvalit a schopností. Je to přijetí sebe sama se všemi klady i zápory. Sebevědomí je základem 
spokojenosti a úspěchu v životě. 
 
3 typy sebevědomí 
Existují tři skupiny lidí – lidé s přehnaným sebevědomím, lidé se zdravým sebevědomím a lidé 
s nulovým sebevědomím. První a třetí skupina je skoro totožná, akorát na druhé působí jinak. 
 
a) Člověk s přehnaným sebevědomím působí jako Brouk Pytlík – všechno zná, všude byl, on je ten 
nejlepší, on umí všechno nejlépe a ostatní jsou nuly, které netřeba respektovat. Povyšuje se nad 
ostatní, snaží se je srážet k zemi a díky tomu má alespoň na chvíli pocit, že je lepší. Ve skutečnosti 
ale má nízké sebevědomí a trpí pocity méněcennosti, jinak by takové chování neměl zapotřebí. 
b) Osobu s nulovým sebevědomím střetl asi každý – je uzavřený, tichý, nevyčnívá, schovává se, 
neumí říct ne, neodváží se říct svůj vlastní názor. V hlavě se peskuje za to, jaký je, chtěl by být jiný, 
ale myslí si, že to nedokáže. Neustále se podceňuje a nikdy neudělá krok vpřed za svým snem, 
protože se již dopředu vzdal. 
c) S člověkem, který má zdravé sebevědomí, je opravdu radost být. Každý má rád, když může být 
ve společnosti s úspěšným, sebevědomým, zábavným a otevřeným člověkem, se kterým se cítí 
dobře. Tito lidé vypadají, jakoby se již s dokonalým sebevědomím narodili, ale opak je pravdou. 
Většina z nich se tomu musela naučit. Musela si dát do pořádku vztah sám se sebou. Musela se 
naučit, jak se mít rád a že je v pořádku přesně takový jaký je. Musela si přiznat, že dělá chyby, ale 
když člověk nedělá chyby, tak neroste. Musela přijít na to, že úspěch je špatným učitelem.  
 
Jaké máte sebevědomí vy?  
Jak se cítíte sami se sebou? Dobře nebo naopak byste sami se sebou raději vůbec nebyli? Když se 
podíváte do zrcadla, co vidíte? Usměvavého člověka s osobitým kouzlem a jiskrou v oku a nebo 
smutný výraz ve tváři člověka, který urputně touží po uznání a respektu druhých lidí? Když se 
podíváte do zrcadla, řeknete si, že vám to dneska opravdu moc sluší a nebo se zkritizujete i za 
jeden pupínek na jinak dokonalé tváři? Věříte si nebo se naopak podceňujete? 
 
Jak zvýšit sví sebevědomí? 

Přestaňte se srovnávat s ostatními 
Na každém z nás je něco krásného a v něčem je šikovný, stačí to jen najít a podpořit to. 
Pravidelně se pochvalte 
Když se vám tedy něco podaří, ať už je to velká věc nebo úplná maličkost, při které jste ale museli 
jakkoli sami sebe překonat, neváhejte, stoupněte si před zrcadlo a pochvalte se. 
Buďte důslední 
Začněte dodržovat svá předsevzetí, buďte důslední ve svých činech a věřte, že se úspěch dostaví. 
Úsměv prosím 
Usmívejte se na své nadřízené, pozitivnímu člověku budou důvěřovat mnohem více než věčnému 
bručounovi a úsměv použijte i v případě, že k němu nemáte mnoho důvodů. 
Soustřeďte se na své úspěchy 
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Zapište si vše, čeho chcete dosáhnout v jednotlivých časových úsecích a postupně si body seznamu 
plňte a odškrtávejte. Pohled na to, co vše jste dokázali, vám sebevědomí zaručeně zvýší. 
Naučte se novým věcem 
Nestagnujte, váš mozek potřebuje neustálý přísun informací, tak mu je dejte. Přihlaste se na kurz 
vaření, vyšívání nebo zkuste jít znovu do školy. Překonejte svou lenost i ostych, seznamte se s 
novými lidmi a začněte vyjadřovat své názory. 
Buďte na sebe hrdí 
Zamyslete se a sestavte si žebříček svých kladných vlastností, zeptejte se svých přátel proč vás mají 
rádi a chtějí s vámi trávit čas, uvidíte, že je toho tolik, na co byste měli být pyšní, že by jste měli mít 
sebevědomí, až u stropu. 

 

 
 
 
 
Použité zdroje: 
 http://prace.rovnou.cz/motivacni-dopis.html 
 http://www.prace.cz/poradna/prakticke-rady/detail/article/jak-napsat- zivotopis-a-pruvodni-
dopis/ 
 http://www.koucpromlade.cz/jak-si-zvysit-sebevedomi/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 
 

Když se řekne uzavření pracovního poměru, nejčastěji se každému vybaví pracovní smlouva. 
Ale jako zaměstnanci můžeme pro zaměstnavatele pracovat i mimo pracovní poměr, pokud se na 
tom společně domluvíme.  

http://prace.rovnou.cz/motivacni-dopis.html
http://www.prace.cz/poradna/prakticke-rady/detail/article/jak-napsat-%20zivotopis-a-pruvodni-dopis/
http://www.prace.cz/poradna/prakticke-rady/detail/article/jak-napsat-%20zivotopis-a-pruvodni-dopis/
http://www.koucpromlade.cz/jak-si-zvysit-sebevedomi/
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Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, pokud 
není jinak upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou 
pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Mezi pracovněprávní vztahy tedy řadíme: 

 pracovní poměr – vzniká uzavřením pracovní smlouvy 

• na dobu určitou 
• na dobu neurčitou 

 práce konané mimo pracovní poměr 

• dohoda o pracovní činnosti 
• dohoda o provedení práce 

 

PRACOVNÍ POMĚR 
Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a 

vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Pracovní poměr je v 
pracovní smlouvě dohodnutý na dobu neurčitou v případě, když není v pracovní smlouvě určená 
doba jeho trvání, a zároveň také v případě, když pracovní poměr na dobu určitou nebyl dohodnutý 
písemně. 

Jestliže je v pracovní smlouvě přesně uveden termín ukončení, jde o pracovní smlouvu na 
dobu určitou. Zaměstnavatel může zaměstnance zaměstnávat na dobu určitou pouze tři roky. ( 
Např. třikrát na období jednoho kalendářního roku). Po té, musí zaměstnavatel zaměstnanci 
předložit smlouvu na dobu neurčitou. 

Při nástupu do nového zaměstnání je obvyklá zkušební doba (obvykle trvající 3 měsíce), která 
musí být uvedena v pracovní smlouvě, jinak zkušební doba neplatí. Během této zkušební doby 
může jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel bez udání důvodu odstoupit od pracovní smlouvy. 

Před uzavřením pracovního poměru je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s právy 
a povinnostmi, které vyplývají z pracovní smlouvy, pracovními a mzdovými podmínkami, za kterých 
má práci vykonávat. 

Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a 
ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci 
dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. 

 

Pracovní smlouva 

Pracovní smlouva by se neměla podepisovat, pokud jste si jí pořádně nepřečetli! Před 
podepsáním smlouvy je potřeba vědět, co v takové smlouvě musí být napsáno a samozřejmě 
bychom měli znám význam těchto slov, tzn. umět si pod daným slovním spojením představit, co by 
mělo obsahovat.  

Pracovní smlouva musí být ve dvou vyhotoveních, kdy 1 náleží zaměstnanci a druhé 
zaměstnavateli, a smlouva musí být taktéž oběma stranami podepsána. 

 

Pracovní smlouva MUSÍ podle zákoníku práce obsahovat tyto základní body: 
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• druh práce – co konkrétně, jako zaměstnanec, budete v práci dělat, 
• místo výkonu práce – konkrétní místo, kam budete chodit do zaměstnání,  
• den nástupu do práce – datum, odkdy začnete jako zaměstnanec pracovat 

 

PRÁCE SJEDNANÉ MIMO PRACOVNÍ POMĚR 

Dohoda o provedení práce (DPP) 

Dohodu o provedení práce upravuje § 75 a následující zákoníku práce. Jedná se o písemnou 
dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a je uzavíraná za účelem vykonání konkrétního 
úkolu (např. vytočení 500 hrnků, překlad textu apod.). Zaměstnanec  

může pro jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin za kalendářní rok a odměna 
za odvedenou práci nesmí být nižší než minimální mzda. 

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) 

Dohoda o pracovní činnosti (§76 zákoníku práce) se uzavírá písemně mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem v případě, kdy zaměstnanec vykonává práci, která se opakuje (např. uklízí, hlídá 
budovy, vede kroužky aj.). 

Zaměstnavatel může se zaměstnancem tuto dohodu uzavřít nejdéle na 12 měsíců, 
zaměstnanec nesmí během DPČ odpracovat více jak 20 hodin za týden, avšak po dobu 3 měsíců 
v roce lze jednorázově pracovat na plný úvazek (např. po dobu prázdnin). Odměna za dohodu o 
pracovní činnosti podléhá v plném rozsahu jak dani z příjmu, tak zdravotnímu i sociálnímu 
pojištění. Sociální a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel, nárok na nemocenskou vzniká hned 
první den. 

 
 
UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

Pracovní poměr může být rozvázán jedním z následujících způsobů: 

Dohodou 

Zaměstnavatel se se zaměstnancem dohodnou o ukončení pracovního poměru, dohoda musí 
být písemná, každý se pod dohodu podepíšou a pracovní poměr končí sjednaným dnem. 

Výpovědí  

Výpověď podává pouze jedna strana (zaměstnanec či zaměstnavatel), výpověď musí být opět 
písemná, ale na rozdíl od dohody je výpověď podepsána pouze jednou stranou. Zaměstnavatel 
musí ve výpovědi uvést přesný důvod, pro zaměstnanci výpověď dává, za to zaměstnanec může 
dát výpověď bez uvedení důvodu. V případě výpovědi pracovní poměr končí uplynutím výpovědní 
doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. 

 

Okamžitým zrušením 

Okamžité zrušení pracovní poměru nastává pouze ve výjimečných případech a k okamžitému 
zrušení pracovního poměru může dojít jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. 
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Zrušením ve zkušební době  

Pracovní poměr ve zkušební době může být oběma stranami ukončen z jakéhokoliv důvodu 
nebo bez uvedení důvodu. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno 
písemně a pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, avšak zaměstnavatel nesmí zrušit 
pracovní poměr v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance 

 

Pracovní poměr na dobu určitou  

Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby – poměr na dobu určitou 
může skončit také ostatními způsoby uvedenými výše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRÁNĚNÝ A OTEVŘENÝ TRH PRÁCE 

 
Je nemálo osob se zdravotním postižením, kterým jejich zdravotní stav umožní pracovat 

bez problémů na běžném trhu práce. Pokud to zdravotní stav dovolí, ne každý člověk se 
zdravotním postižením je pak schopen obstát je schopen obstát v konkurenci zdravé populace. A 
pro něj je určen tzv. chráněný trh práce. 

Otevřený trh práce   

Je běžný trh práce, určený pro běžného člověka. Pracovní nabídky na tomto trhu můžeme 
najít v novinách, internetu, na Úřadu práce.  Ač je tento trh určen převážné pro zdravé osoby, 
každý zaměstnavatel má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a to ve výši 4 % z 
přepočteného počtu zaměstnanců firmy.  Pokud najdete místo na otevřeném trhu práce počítejte 
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s tím, že se vám zaměstnavatel nebo nadřízený bude intenzivně věnovat jen v prvních dnech, 
pokud budete potřebovat podporu i nadále, budete moc využít pomoc pracovního asistenta. 

Chráněný trh práce  

Společnosti, které zaměstnávají více, než 50 % osob se zdravotním postižením vytvářejí 
chráněný trh práce. Těmito společnostmi mohou být  jak osoby samostatně výdělečně činné 
(OSVČ), které jsou zaměstnavatelem, tak i občanská sdružení, výrobní družstva, obecně prospěšné 
společnosti, ale i společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Všechny typy těchto 
subjektů mohou po 12 měsících svého fungování poskytovat tzv. náhradní plnění dle pravidel, 
které upravuje Zákon o zaměstnanosti. Společně potom, vytvářejí na chráněném trhu práce volná 
pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Na chráněných pracovištích je většina 
zaměstnanců s postižením a proto je zde také odborný personál, který se zaměstnancům věnuje. 

Chráněná pracovní místa  

 

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se 
zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí 
být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Na založení místa 
v chráněné pracovní dílně může dát zaměstnavateli příspěvek úřad práce. Jak vysoký příspěvek 
bude, to záleží na stupni zdravotního postižení zaměstnance. Zaměstnavatelé mohou získat i 
příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa nebo místa 
v chráněné pracovní dílně 

 

Pracovní rehabilitace 

Je souvislá činnost převážně pro osoby se zdravotním postižením zaměřená na získání a 
udržení zaměstnání. Zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu 
zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, 
zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání a  vytváření vhodných podmínek pro výkon 
zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Příprava k práci je cílená činnost směřující k zapracování 
osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a 
návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Dokladem o 
absolvování přípravy k práci je osvědčení vydané právnickou nebo fyzickou osobou, u níž byla 
příprava k práci prováděna. 

Co může úřad práce v rámci pracovní rehabilitace hradit: 

- přímé náklady vynaložené na pracovní rehabilitaci (materiál, mzdy a odměny zaměstnanců, 
ostatní přímé náklady), 
- režijní náklady vynaložené při provádění pracovní rehabilitace, 
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- náklady na dílčí části pracovní rehabilitace, které pro pověřenou osobu zabezpečuje jiné odborné 
nebo vzdělávací zařízení. 

Příprava k práci  

Příprava k práci znamená zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní 
místo na základě dohody s úřadem práce. Příprava k práci může být prováděna s podporou 
asistenta. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců. 

 

Podporované zaměstnávání  

Podporované zaměstnávání poskytuje člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo 
na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek. Je určeno pro zájemce znevýhodněné 
na trhu práce tak, že pro získání a udržení pracovního místa potřebují dlouhodobou podporu 
přímo na pracovišti. Podpora je poskytována podle individuálních schopností a potřeb konkrétního 
člověka.  

Od tradičních služeb v oblasti zaměstnanosti se podporované zaměstnání liší změnou v 
pořadí trénink - umístění na pracoviště. Zatímco u většiny tradičních metod proběhne nejprve 
vzdělání (rekvalifikace) a teprve po něm následuje nástup na pracoviště, u podporovaného 
zaměstnání se vychází ze stávajících možností zájemce o práci, na základě kterých se hledá 
pracovní místo. K tréninku dovedností dochází až po nástupu do práce.  

 

Trénink pracovníka přímo na pracovišti  

Dovednosti, které jsou pro dané pracovní místo požadovány, se člověk využívající služby 
podporovaného zaměstnání učí přímo na pracovišti, kde jsou optimální podmínky. Tím odpadají 
potíže spojené s přenosem dovedností z jednoho místa na druhé. Ttrénink přímo na pracovišti 
podporuje sociální integraci a usnadňuje ostatním zvyknout si pracovat po boku spolupracovníků s 
postižením.  

Konkurenceschopná práce  

Neoddělitelnou součástí podporovaného zaměstnání je skutečnost, že pracovník s 
postižením dostává za stejnou práci obdobnou odměnu jako člověk bez postižení. Navíc pracovní 
doba odpovídá běžnému rozsahu úvazku, včetně možnosti pracovat na zkrácenou pracovní dobu.  

Zaměstnání v běžném pracovním prostředí  

Jedná se o pracovní místa, kde lidé s postižením pracují mezi lidmi bez postižení, sdílí s 
ostatními nejenom pracovní prostor, ale spolupracují a komunikují při společně vykonávané práci. 
Takové prostředí umožňuje rozvoj smysluplné sociální integrace.  

Průběžná podpora  

Aby bylo pracovní umístění úspěšné, je podpora zajištěna na tak dlouho, jak je potřeba, 
nejdéle však po dobu 3 let. Doba trvání podpory je určována potřebami daného člověka. V 
případě, že pracovník potřebuje podporu déle než tři roky, musí být zajištěna jinou formou, např. 
osobní asistencí.  
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Úkol: 

Zamyslete se nad tím, jaké je to být zaměstnaný na otevřeném a chráněném trhu práce a do 
tabulky napište výhody a nevýhody obou zaměstnání. 

Práce na chráněném pracovišti Práce na běžném pracovišti 
Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody 

        

        

        

        

        

 

 
 
 
 
 
 
 

DRUHY PRACOVNÍCH POMĚRŮ 
 

Pracovní smlouva 

Pracovní smlouvu by se neměla podepisovat, pokud jste si jí pořádně nepřečetli! Před 
podepsáním smlouvy je potřeba vědět, co v takové smlouvě musí být napsáno a samozřejmě 
bychom měli znám význam těchto slov, tzn. umět si pod daným slovním spojením představit, co by 
mělo obsahovat.  

Pracovní smlouva musí být ve dvou vyhotoveních, kdy 1 náleží zaměstnanci a druhé 
zaměstnavateli, a smlouva musí být taktéž oběma stranami podepsána. 

 

Pracovní smlouva MUSÍ podle zákoníku práce obsahovat tyto základní body: 

• druh práce – co konkrétně, jako zaměstnanec, budete v práci dělat, 
• místo výkonu práce – konkrétní místo, kam budete chodit do zaměstnání,  
• den nástupu do práce – datum, odkdy začnete jako zaměstnanec pracovat 
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Na tyto 3 základní body se při uzavírání smlouvy zaměřte. Pokud smlouva tyto body neobsahuje, je 
NEPLATNÁ! 

 

Dále by se ve smlouvě měly objevit body, o kterých jste se již nejspíš se zaměstnavatelem 
bavili při přijímacím pohovoru, tedy: 

• jméno zaměstnance, 
• označení zaměstnavatele, 
• délka dovolené, 
• délka výpovědní doby, 
• délka týdenní pracovní doby a její rozvržení, 
• mzda (kolik budete dostávat peněz, zda vám ji budou posílat na účet nebo posílat složenkou, 

který den v měsíci byste měli mzdu dostat atd.), 
• zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, 
• délka zkušební doby – doba, kdy si zaměstnanec zkouší, zda mu práce vyhovuje, stejně tak 

zaměstnavatel sleduje zaměstnance, zda svou práci zvládá; zkušební doba může trvat 
maximálně 3 měsíce. 

 

Od podpisu pracovní smlouvy je zaměstnanec i zaměstnavatel povinen se řídit Zákoníkem 
práce! 

 

 
Práce konané mimo pracovní poměr 

 
Od podpisu pracovní smlouvy je zaměstnanec i zaměstnavatel povinen se řídit Zákoníkem 

práce! 

 

Práce konané mimo pracovní poměr 

Dohoda o provedení práce (DPP) 

Dohodu o provedení práce upravuje § 75 a následující zákoníku práce. Jedná se o písemnou 
dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a je uzavíraná za účelem vykonání konkrétního 
úkolu (např. vytočení 500 hrnků, překlad textu apod.). Zaměstnanec  

může pro jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin za kalendářní rok a odměna 
za odvedenou práci nesmí být nižší než minimální mzda. 

 

Náležitosti dohody o provedení práce: 

• dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá,  
• sjednaný pracovní úkol nebo práce, které budou vykonávány, 
• rozsah práce. 
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Tento pracovněprávní vztah končí vykonáním sjednané práce nebo dohodou mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Na rozdíl od klasické pracovní smlouvy neodvádí zaměstnavatel za zaměstnance sociální a 
zdravotní pojištění (zaměstnanec nemá nárok na nemocenské dávky v případě nemoci). 

 

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) 

Dohoda o pracovní činnosti (§76 zákoníku práce) se uzavírá písemně mezi zaměstnancem a 
zaměstnavatelem v případě, kdy zaměstnanec vykonává práci, která se opakuje (např. uklízí, hlídá 
budovy, vede kroužky aj.). 

Zaměstnavatel může se zaměstnancem tuto dohodu uzavřít nejdéle na 12 měsíců, 
zaměstnanec nesmí během DPČ odpracovat více jak 20 hodin za týden, avšak po dobu 3 měsíců 
v roce lze jednorázově pracovat na plný úvazek (např. po dobu prázdnin). Odměna za dohodu o 
pracovní činnosti podléhá v plném rozsahu jak dani z příjmu, tak zdravotnímu i sociálnímu 
pojištění. Sociální a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel, nárok na nemocenskou vzniká hned 
první den. 

 

Dohoda o pracovní činnosti musí obsahovat:  

Dohoda o provedení práce se sjednává písemně, jinak je neplatná. Obvykle se využívá pro 
provedení konkrétního úkolu. Musí v ní být uvedeno, na jak dlouho se uzavírá, rozsah plánované 
činnosti překročí 300 hodin ročně. 

• rozsah práce (co budete dělat), 
• pracovní dobu,  
• na jak dlouho se uzavírá (doba určitá nebo neurčitá). 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE 
 
 

Stejně jako všude jinde i v zaměstnání musíte jako zaměstnanec vědět, co si můžete dovolit a 
co už ne. Proto je důležité znát svoje PRÁVA ale i POVINNOSTI, stejně jako znát práva a povinnosti 
svého zaměstnavatele. V případě, že jsou vaše práva porušena, pak byste se měli umět bránit a svá 
práva hájit. 

Zákoník práce stanovuje zaměstnavatelům a zaměstnancům stovky práv a povinností a proto 
jsou zde představeny ty nejzákladnější a nejdůležitější z nich. 

 

Základní povinnosti zaměstnance: 

řádně plnit svou práci 
                  dodržovat předpisy 

chránit majetek zaměstnavatele před poškozením 
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Základní práva zaměstnance: 

právo na přiměřenou pracovní dobu – nesmí přesahovat 40 hodin za týden 

• nejdéle po 6 hod. máte nárok na přestávku na jídlo 
• přestávka na jídlo trvá nejméně 30 minut 
• přestávka na jídlo se nezapočítává do pracovní doby 

právo na odměnu za práci – za vykonanou práci musí zaměstnanec dostat odměnu 
(mzdu), která nesmí být menší než tzv. minimální mzda 

právo na dovolenou – zaměstnanec, který je zaměstnán v pracovním poměru má právo 
na dovolenou, která je v délce minimálně 4 týdny v jednom kalendářním roce 

právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace – zaměstnavatel musí být spravedlivý ke 
všem zaměstnancům ve všech bodech 

právo osob se zdravotním postižením na zvláštní ochranu v zaměstnání – toto právo se 
vztahuje na ochranu zdraví při práci, na zvláštní pracovní podmínky, na pomoc při 
přípravě k povolání, aj. 

 

Povinnosti zaměstnavatele vycházejí z práv zaměstnanců. To, co je právem zaměstnanců, je 
povinností zaměstnavatele! 

 

Některé další z povinností zaměstnavatele: 

 Zaměstnavatel musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců 
(zaměstnanec nesmí vykonávat zakázané práce, v nutném případě mu musí být poskytnuta 
první pomoc, vhodné pracovní prostředí apod.). 

 

 

 Podle zákona o zaměstnanosti mají zaměstnavatelé právo vyžadovat od úřadu práce 
spolupráci, která vede k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a zároveň má povinnost 
zaměstnat osoby se zdravotním postižením pokud zaměstnává více jak 25 lidí.  

 

Práv a povinností v pracovněprávních vztazích existuje celá řada, vycházejících z platné 
legislativy (zákony, normy, zákoníky aj.). O této problematice pojednávají tyto právní normy: 

• Listina základních práv a svobod (2/1993), 
• Zákoník práce (262/2006), 
• Zákon o zaměstnanosti (435/2004), 
• Zákon o inspekci práce, 
• Zákon o kolektivním vyjednávání, 
• Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců, 
• a další zákony a podzákonné předpisy. 
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ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP  

 
Každý zaměstnanec i zaměstnavatel by měl znát svá práva i povinnosti a orientovat se 

v pracovněprávní legislativě, aby mohli svá práva i povinnosti hájit v případě nedorozumění či 
neshod, stejně tak, aby osoby se zdravotním postižením věděli, co by jim zaměstnavatel měl 
poskytnout. 

Osoba se zdravotním postižením má na výběr ze dvou možností, kde může pracovat – buď je 
to na otevřeném trhu práce (tedy v jakékoliv firmě), nebo na chráněném pracovním trhu, tedy ve 
společnostech, kde osoby se zdravotním postižením tvoří minimálně polovinu zaměstnanců. 
Zaměstnavatelé z otevřeného trhu práce jsou na jedné straně povinni zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením, na druhé straně jsou jim díky tomuto činu poskytovány výhody.  

Od 1. ledna 2013 osoba se zdravotním postižením má nárok minimální plat ve výši 8000 Kč 
za měsíc nebo 48,10 korun za hodinu. Od 1. 1. 2016 bude minimální mzda pro osoby se zdravotním 
postižením zvýšena na 9 300,- 

 

Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb., čl. 29) 

Podle Listiny základních práv a svobod mají osoby zdravotně postižené právo na zvýšenou 
ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky, stejně tak mají právo na zvláštní ochranu 
v pracovněprávních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. 

 

Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) 

V zákoníku práce se uvádí, že zaměstnavatel je povinen upravit pracoviště, aby bylo vhodné 
pro osoby se zdravotním postižením, v případě musí potřeby vytvořit chráněné pracovní místo, 
zajistit zaškolení a jejich další vzdělávání. Dále je zaměstnavatel povinen zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením a vytvářet podmínky pro jejich zaměstnání a je povinen oznámit ukončení 
pracovního poměru s osobou se zdravotním postižením příslušnému úřadu práce. 

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli zabezpečit, aby zaměstnanci vykonávali jen takovou 
práci, která je pro ně z hlediska jejich zdravotní způsobilosti vhodná. Zaměstnavatel je povinen 
zajistit pro své zaměstnance a na své náklady závodní preventivní péči.  

Jestliže je zaměstnavatel povinen podle lékařského posudku převést zaměstnance na jinou 
práci z důvodu jeho dlouhodobé zdravotní nezpůsobilosti, může jej zaměstnavatel  

 

 

převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, i kdyby 
zaměstnanec nesouhlasil. 
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Zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) a povinná kvóta 

Zákon o zaměstnanosti přikazuje, že zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 
zaměstnanců, musí zaměstnat nejméně 4% osob se zdravotním postižením. 

Pokud zaměstnavatel zaměstnává více než 25 zaměstnanců a odmítá zaměstnat nejméně 4% 
osob se zdravotním postižením, musí tuto povinnost splnit jinak. Může si tak vybrat z těchto dvou 
možností: 

• za každého pracovníka, o kterého neplní výše uvedenou zákonnou povinnost, musí odebrat 
výrobky a služby ve výši sedminásobku průměrné mzdy od zaměstnavatelů, kteří 
zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením nebo od samostatně výdělečně 
činných osob se zdravotním postižením 

• anebo za každého pracovníka, o kterého neplní výše uvedenou zákonnou povinnost, musí 
odvést do státního rozpočtu dva a půl násobek průměrné mzdy 

Způsoby plnění, tj. zaměstnávání v pracovním poměru, odběr výrobků a služeb nebo odvod 
do státního rozpočtu, jsou považovány za rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat. 

Pokud zaměstnavatel nesplní tuto povinnost, nebo pokud nepřizpůsobí pracovní podmínky a 
pracovní prostředí zaměstnávání osob se zdravotním postižením, neinformuje úřad práce o 
volných pracovních místech pro tyto osoby, nevede evidenci těchto osob a pracovních míst, která 
jsou pro ně zaměstnavatelem vyhrazena, nebo pokud neplní další povinnosti ve vztahu 
k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zaměstnavatel může dostat pokutu až 1 000 000 
Kč. 

Paragraf 78 zákona o zaměstnanosti podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
i v malých společnostech, které zaměstnávají méně než 25 osob. Zaměstnavatelům těchto 
společností, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením, je podle §78 vyplácen 
příspěvek od úřadu práce. Na základě dohody s úřadem práce může zaměstnavatel získat 
příspěvek na mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění až do výše skutečně 
vyplacených mzdových nákladů. 

Pokud zaměstnavatel zaměstnává osoby se zdravotním postižením, může získat i jiné výhody 
– například slevu na dani nebo příspěvek na založení místa v chráněné pracovní dílně. 

 

Příspěvky pro zaměstnavatele a slevy na dani 

Pokud zaměstnavatel zaměstná osobu se zdravotním postižením, může dostat podporu od 
státu. Pokud zaměstná osobu s těžším zdravotním postižením, je mu tato osoba započítávána do 
povinného podílu, jako by zaměstnával tři osoby se zdravotním postižením. 

 

 

Úřad práce může poskytnout příspěvek zaměstnavateli na vytvoření chráněného pracovního 
místa a chráněné pracovní dílny. 

Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním 
postižením, může úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob. Zaměstnavateli 
zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých 
zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. 
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Chráněná pracovní místa  

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se 
zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Chráněné pracovní místo musí 
být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. 

Na založení místa v chráněné pracovní dílně může dát zaměstnavateli příspěvek úřad práce. 
Jak vysoký příspěvek bude, to záleží na stupni zdravotního postižení zaměstnance. Zaměstnavatelé 
mohou získat i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 
nebo místa v chráněné pracovní dílně. 

 

Zákaz diskriminace 

 Při uplatňování práva na zaměstnání osobou se zdravotním postižením je zakázána jakákoli 
forma přímé i nepřímé diskriminace. Za diskriminaci není považován stav, kdy povaha zaměstnání 
(druh práce) neumožňuje uplatnění osoby se zdravotním postižením. 

Více o zaměstnávání osob se zdravotním postižením najdete přímo ve výše uvedených 
zákonech nebo na internetových stránkách: 

• www.helpnet.cz 

• http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast3.aspx 

• http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob. 

 

 

Použité zdroje:  

Literatura 

DVOŘÁKOVÁ, Hana, FRANCOVÁ, Markéta, ŘEHOŘKOVÁ, Jana, STRAKOVÁ, Dita, DUBNICKÁ, 
Martina, ŚINDELÁŘOVÁ Veronika. Pracovní listy Jobklu. 1. Vydání Hewer s.r.o. ,Praha. ISNB 978 -8 – 
54–0857 -5 

Internetové zdoje 

kariera.ihned.cz 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/pracovni_rehabilitace 

http://www.prace.cz/poradna/pravni-radce/ 
 
 
 

http://www.helpnet.cz/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast3.aspx
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/pracovni_rehabilitace
http://www.prace.cz/poradna/pravni-radce/
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RODINNÝ ROZPOČET 

 
V posledních letech stále více domácností zjišťuje, nebo přiznává, že mají problémy vyžít ze svého 
měsíčního příjmu. Žijí tzv. „od výplaty k výplatě“. Přitom mnohdy ke zlepšení situace stačí 
popřemýšlet, vzít si tužku, papír a kalkulačku, sestavit rodinný rozpočet a na jeho základě zjistit, jak 
moc efektivně hospodaříme s rodinnými financemi. Tím zauvažujeme nad tím, zda si nekupujeme 
zbytečné a nepotřebné věci a v jakých případech můžeme ušetřit.
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Rodinný rozpočet je plán finančního hospodaření domácnosti. 

Cíl 

 Získání kontroly nad finanční situací rodiny 

 Snížení rizik zbytečných výdajů 

 Prevence zadlužování 

 

Sestavením rozpočtu můžeme najít zdroje pro rezervy a úspory a připravit se tak na nečekané 
výdaje.  Podle sociologických průzkumů má totiž problémy vyjít s penězi každý třetí člověk a 
v případě nenadálých výdajů má finanční problémy polovina domácností v České republice. 

Princip tvorby rozpočtu 

Princip tvorby rozpočtuje souhrn všech příjmů a výdajů rodiny uspořádaných podle určitých 
kategorií, jejich vzájemné porovnání. Následné zajištění rovnováhy mezi příjmy a výdaji a také 
pozdější přizpůsobování rodinného rozpočtu aktuálním životním skutečnostem. (narození dítěte, 
nemoc apod.) 

Sestavení rodinného rozpočtu je tedy podobné tvorbě rozpočtu firem, které porovnávají příjmy a 
výdaje za účelem zisku. 

Pomůcky ke tvorbě rozpočtu: 

 tužka, papír kalkulačka 

 osobní počítač 

 internet 

Tvorba rodinného rozpočtu 

Nejprve je třeba určit si časové období (měsíc). Všechny položky, se pak k tomuto časovému 
období budou vztahovat. 

Je třeba rozvrh přizpůsobit ročnímu období: 

Např. je podzim, ale již teď víme, že na jaro budou potřeba boty pro dítko. 

Září, školní potřeby apod. 

Je to další položka v rozpočtu a je k ní třeba vytvořit nutnou rezervu. 

Sestavování rodinného rozpočtu 

Sestavování rodinného rozpočtu lze rozčlenit do pěti fází 

1 Seznam všech příjmů  
2 Seznam všech výdajů 
3 Porovnání příjmů a výdajů  
4 Přehodnocení a přizpůsobení výdajů  
5 Aktualizování rozpočtu  
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1. Přehled všech příjmů 

V první fázi dochází k vytvoření seznamu všech příjmů rodiny. Tyto příjmy je nutné vzít na zřetel 
jako čisté, tedy až po zdanění. 

Mezi příjmy se řadí: 

 mzdy 
 výdělky z brigád či přivýdělky z podnikání 
 příjmy ze spoření  
 důchod (starobní, invalidní, sirotčí, vdovský, vojenský 
 dávky 
 výpomoc od rodičů a přátel 
 výživné 
 výnos z pronájmu (nemovitostí apod.) 
 dividendy 

   2. Přehled všech výdajů 

Další fáze sestavování rodinného rozpočtu spočívá ve vytvoření seznamu všech vydání rodiny. Lze je 
rozdělit na výdaje nutné a zbytné 

 Mezi výdaje nutné se řadí: 
 

 nájemné 
 splátky hypotéky, spotřebních úvěrů, leasingu a kreditních karet[8]  
 pojištění 
 bankovní poplatky 
 platby na spoření (např. stavební) a připojištění (důchodové, penzijní či 

životní) 
 tvorba finanční rezervy   
 koncesionářský poplatek za rozhlas a televizi (i kabelovou) 
 platba za elektřinu, vodu, plyn, topení, telefony (i mobilní) a internet 
 výdaje na dopravu nebo provoz automobilu (včetně jeho pojištění) 
 potraviny 
 drogerie, kosmetika a kadeřnictví 
 léky 
 běžné oblečení 
 potrava a péče o domácí mazlíčky 
 údržba domácnosti či zahrady 
 školné a školní pomůcky 
 kroužky 
 kapesné dětem 
 oprava oděvů, bot a dalších nezbytností  

 
Mezi výdaje zbytné se řadí:  
 

 Kouření, alkohol 
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 jídla v restauracích a v podnicích rychlého občerstvení  
 oslavy svátků (Vánoce, jmeniny, narozeniny) 
 módní oblečení 
 koníčky, sport, nákupy pro radost, kina a divadla 
 dovolená 
 vybavení domácnosti 

           3. Porovnání příjmů a výdajů 

Ve třetí fázi sestavování rodinného rozpočtu dochází k porovnání souhrnu veškerých příjmů 
se souhrnem všech výdajů. Tyto dvě hodnoty by se sobě měly rovnat.  

V případě, že jsou vydání větší než příjmy, je třeba snížit výdaje nebo navýšit příjmy, popřípadě 
provést obojí. V opačném případě, kdy jsou příjmy vyšší než výdaje, je vhodné zvýšit částku 
určenou na spoření k tvorbě finanční rezervy a každý měsíc ji odkládat stranou a tím vytvářet 
finanční rezervu. 

 
      4. Přehodnocení a přizpůsobení výdajů 
 
Tento krok může být proveden různými způsoby. Např. výdaje si rozdělíme na nutné (voda, 
elektrika, nájem aj.) a zbytné (oblečení, kosmetika, zábava, jídlo v restauracích aj.). Pokud 
nevycházíme měsíčně s příjmy v lehčí míře, pak stojí za úvahu přehodnotit zbytné výdaje a 
přemýšlet, zda si opravdu musím koupit nové oblečení vždy, když se mění módní trend, zda je 
nutné navštěvovat restaurace několikrát do týdne, nebo zda si raději připravit jídlo doma, zamyslet 
se nad tím, zda si kupujete pouze tolik potravin, které jste schopni spořádat nebo zda jídlo 
vyhazujete atd. 
Pokud se ale jedná o markantní rozdíl mezi příjmy a výdaji, pak stojí v úvahu popřemýšlet již nad 
zmíněným možným zvýšením příjmu anebo např. nad menším bytem, výměně automobilu apod. 
 

         5. Aktualizace rozpočtu 

Aby rozpočet odpovídal skutečnosti, je třeba provádět jeho aktualizaci a zahrnovat do něj aktuální 
potřeby či vydání domácnosti. Je do něj třeba zahrnout zdražování potravin, zvýšení platu apod. 
Kontrolu rozpočtu se doporučuje provádět jednou za měsíc, za půl roku či jednou za rok. 
 

Alternativní způsoby rodinného hospodaření 

Rodinné finance lze spravovat i jiným způsobem. Příjmy lze rozdělit do obálek či hrníčků, přičemž 
každá z takto separovaných částí bude určena na jiný účel finančních výdajů (například na bydlení, 
výdaje na energie, na provoz automobilu atd. Z jednotlivých skupin se pak podle charakteru vydání 
odebírají vydávané finanční částky. 
V případě, že rodinné finanční transakce probíhají především bezhotovostní, si lze v bance založit 
(někdy i bezplatně) více účtů. Ty si pak podle jednotlivých druhů vydání vzájemně odlišit (například 
jejich pojmenováním) a finanční částky poté na jednotlivé účty převádět pomocí nastavených 
bezhotovostních převodů. Vydání pak budou prováděna z příslušných účtů a lze tak sledovat 
množství vydaných finančních prostředků na ten který účel. 



  
 

67 

Evropský sociální fond 

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti  

 

 
Dobře sestavený rodinný rozpočet nám může pomoct v: 
 

 získání kontroly nad vlastní finanční situací 
 nalezení zdroje pro rezervy a úspory 
 zvládnutí nečekaných výdajů 
 předcházení vytváření zbytečných dluhů 
 vytváření si správných návyků 
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Cvičení: 
 

   

 

Příjmy / výdaje  
časové období – jeden 
měsíc 

 
nájemné 4000 

 
důchod 6900 

 
platba za energie (plyn elektřina) 1500 

 
nové boty 650 

 
nákup jídla 250 

 
kapesné od rodičů 500 

 
platba za internet 420 

 
finanční dárek od babičky k narozeninám 1000 

 
léky  560 

 

čistící a hygienické prostředky (toaletní papír, jar na 
nádobí) 200 

 
příspěvek od státu 800 

 
výplata ze zaměstnání 3500 

 
hypotéka 500 

 
odměna za brigádu 350 

 
nákup jídla 350 

 
šampon a mýdlo 100 

 
kancelářské potřeby (tužka papír) 500 

 
nákup jídla 300 

 
cigarety 500 

 
obědy v restauraci 1000 

 
módní oblečení  2 000 

 
kino, divadlo  700 

 
sport 500 

 
fond na novou postel 200 

 

Úkoly: 
 

1. Označte v tabulce příjmy a výdaje 
2. Přepište příjmy a výdaje do cvičné tabulky 
3. Odečtěte výdaje od příjmů 
4. Označte zbytné a nezbytné výdaje 
5. Nezbytné výdaje snižte 
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Cvičná tabulka:  
 

Příjmy částka Výdaje částka 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Součet:   Součet:   
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STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA PRO OZP 
 

Česká republika usiluje o ekonomické a sociálního zabezpečení občanů pomocí 
systému sociálního zabezpečení a to Systémem sociálního pojištění, sociální podpory a 
sociální pomoci. 
Sociální pomoc: systém sociální pomoci (dříve označovaný jako sociální péče), je určen 
osobám, které se nacházejí v sociální nouzi (bezdomovectví, stáří, zdravotní postižení, nebo 
hmotná nouze) a svou situaci nejsou schopny řešit sami ani za přispění rodiny. 
Dávky pro zdravotně postižené osoby 
 Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou upraveny zákonem č. 329/2011 Sb. O 
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.  
Zákon o poskytování o poskytování dávek se zdravotním postižením upravuje: 

 Příspěvek na mobilitu 

 Příspěvek na zvláštní pomůcku 

 Průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají. 
 
O tyto příspěvky je možné žádat na příslušném úřadě práce. 
Příspěvek na mobilitu 
Je dávka, která je určena pro osoby vlastnící průkaz ZTP nebo ZTP/T, která se pravidelně a 
opakovaně dopravuje anebo je dopravována. Příspěvek je přiznán na základě čestného 
prohlášení. Tento příspěvek je vyplácen zpětně za každý kalendářní měsíc. Výše příspěvku je 
400 Kč. 
Příspěvek na zvláštní pomůcku 
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má: 
 

 Těžkou vadu nosného a pohybového ústrojí 

 Těžké sluchové postižení 

 Těžké zrakové postižení 
Je-li pomůckou motorové vozidlo, má nárok na příspěvek osoba, která má těžkou vadu 
nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci. 
Podmínky poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku 
Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku: 
 

 Osoba starší 3 let (motorové vozidlo, stropního zvedacího sytému, schodišťové 
plošiny, schodišťové sedačky, úprava bytu), 15 let (vodící pes), 1 roku (všechny 
pomůcky). 
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 Zvláštní pomůcka umožní sebeobsluhu, nebo je potřeba pro pracovní uplatnění, nebo 
k přípravě na budoucí povolání, nebo styk s okolím. 

 Osoba může zvláštní pomůcku využívat. 

 Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně 
v kalendářním roce dopravuje. 
 
 
 
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku 
Pomůcka v ceně do 24 000 Kč – spoluúčast osoby činí 10% z ceny pomůcky 
minimálně 1000 Kč 
Pomůcka v ceně nad 24 000 Kč  - i zde je spoluúčast osoby 10% z ceny pomůcky, ale 
může být stanovena i nižší (nízké příjmy, sociální a majetkové poměry), minimálně 
však 1000 Kč 
Motorové vozidlo – Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové 
vozidlo) činí 200 000kč. 
 
Průkaz osoby se zdravotním postižením 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má nárok osoba, která je 
starší než 1 rok a dlouhodobě trpí smyslovým nebo duševním  postižením a toto 
postižení omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, nárok na průkaz mají i 
osoby s poruchou autistického spektra. 
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz 
TP) mají nárok osoby: 
Jsou osoby, které jsou považovány, za osoby závislé na pomoci jiné osoby v l. stupni. 
Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na: 

 Vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích městské 
hromadné dopravy. 

 Přednost při osobním projednávání své záležitosti , například na úřadech ( ne 
v obchodě nebo u lékaře). 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz       
ZTP) mají nárok osoby: 
Mají nárok osoby, které jsou považovány  za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve 
ll.stupni. 

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na: 

 Vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích městské 
hromadné dopravy. 

 Přednost při osobním projednávání své záležitosti, například na úřadech ( ne 
v obchodě nebo u lékaře). 

 Bezplatnou dopravu, pravidelnými městskými spoji (MHD). 

 Slevu 75% na vnitrostátní dopravu. 
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Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ 
(průkaz  ZTP/P) mají nárok osoby: 
Mají nárok osoby, které jsou považovány  za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve 
lll.stupni. 

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na: 

 Vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích městské 
hromadné dopravy. 

 Přednost při osobním projednávání své záležitosti, například na úřadech (ne 
v obchodě nebo u lékaře). 

 Bezplatnou dopravu, pravidelnými městskými spoji (MHD). 

 Bezplatnou dopravu na vnitrostátních spojích. 

 Bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud 
ji nedoprovází průvodce. 

 
Výše uvedeným osobám může být po předložení průkazky poskytnuta sleva ze vstupného na 
divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Slevu si nelze 
nárokovat! 
 
Podání žádosti o dávku nebo průkaz: 
Žádost o průkaz nebo příspěvky se vyřizuje na příslušné pobočce Úřadu práce dle místa 
trvalého bydliště. Žádost na vyplněném formuláři podává přímo OZP nebo zákonný zástupce, 
nebo zastupující právnická osoba (obecní úřad, ústav apod.). Kromě osobních údajů 
obsahuje formulář i část, kterou vyplňuje ošetřující lékař. 
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ZÁKLADNÍ BANKOVNÍ POJMY 
 

Naše finance v dnešní době spravujeme převážně pomocí běžného účtu, který 
umožňuje hospodařit s penězi hotovostně i bezhotovostně. Přesto řada osob, které spoří 
peníze je upřednostňuje mít schované doma pod polštářem. Pokud máte peníze uschované 
doma, a dojde k jejich ztrátě, odcizení, nebo poškození, jste za to odpovědni pouze vy. Pokud 
však máte úspory uloženy v bance, banka kryje všechna tato rizika. V následujícím textu se 
dozvíte základní informace o finančních produktech používaných v běžném životě, např. co 
banka je, a jaké druhy služeb nabízí, co je běžný účet, platební karta atd. 
 
Banka  
je instituce, která poskytuje finanční služby.  Byla zřízená proto, aby si lidé měli kam ukládat 
svoje úspory. Její základní činností je tedy shromažďování dočasně volných peněz, které 
formou úvěru dává k dispozici ostatním. Zisk banky pak tvoří úrokové sazby, a poplatky. Účty 
otevřené za účelem vkladů (kreditních zůstatků) jsou označovány jako depozitní účty, 
zatímco účty vedené za účelem půjček (debetních zůstatků) jsou označovány jako úvěrové 
účty. 

 Běžný účet – účet, který slouží především k snadnější hotovostní i bezhotovostní 
správě, manipulaci a hospodaření s finančními prostředky (převody, platby, vklady). 

 Spořící účet - účet který slouží nejčastěji ke spoření nebo ukládání dočasně volných 
finančních prostředků s vyšším úročením. 

 Termínovaný vklad – stejně jako spořící účet,  slouží k uložení volných finančních 
prostředků s vyšším úročením. 

 Úvěrový účet – účet, na kterém banka eviduje stav poskytnutého úvěru. 
 Neúročený účet - například notářská úschova. 
 Devizový účet – účet vedený v cizí měně (EUR. USD, GBP). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Av%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9B%C5%BEn%C3%BD_%C3%BA%C4%8Det
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%99ic%C3%AD_%C3%BA%C4%8Det
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Term%C3%ADnovan%C3%BD_vklad
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arok
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Av%C4%9Br
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Správu financí na běžném učtu lze provádět prostřednictvím: 
 Příkazu k platbě: slouží pro jednorázové a nepravidelné platby 
 Trvalého příkazu: využívá se pro pravidelné platby a splátky s pevnou výší 
 Přímého inkasa: uděluje souhlas třetí osobě, aby si z vašeho účtu pravidelně 

strhávala, nebo jednorázově strhla smluvenou sumu. 
 
      Základní způsoby jak využívat běžný účet: 

 Výběr hotovosti (v bankomatu, na přepážce) 
 Platba kartou za služby a zboží  
 Bezhotovostní převody na jiný účet 

Správu účtu lze provádět osobně, nebo prostřednictvím přímého bankovnictví (internet, 
telefon) Výhodou přímého bankovnictví je, že máte přístup ke svému účtu 24 hodin denně. 
Druhy poplatků: zřízení, zrušení účtu, vklad na účet, výběr z účtu na přepážce, výběr 
z bankomatu cizí banky, za příchozí a odchozí platby, zřízení trvalého příkazu, výpisy z účtu,  
Zpoplatnění a ceny těchto služeb se u jednotlivých bank liší. 
 
Jak si vybrat ten správný účet? 
Je důležité vybrat si tu správnou seriózní bankovní instituci, stabilní s dobrým zázemím a 
historií.  
Při výběru banky si zodpovězte na několik otázek: 
Budu využívat služeb banky osobně, anebo z domova pomocí internetu?  
Je důležité nastavit si služby tak, aby vám vyhovovali co nejlépe a platili jste so nejnižší 
poplatky. V případě že budete využívat bankovní služby pouze osobně, je dobré zjistit, která 
banka poskytuje tyto službu nejlevněji a naopak. 
Jak daleko je nejbližší pobočka banky a vyhovuje mi její pracovní doba? 
Každý jednou za čas musí do banky osobně zajít, ať už zadat platební příkaz, nebo si jít 
vyzvednout platební kartu. Proto je důležité zvolit si takovou banku, jejíž pobočka je ve 
vašem okolí. Bylo by velikou ztrátou času, strávit půl dne na cestě do banky na druhý konec 
města a zpět. 
Kolik bankomatů a jak vzdálených má banka ve městě kde plánujete používat? 
Je dobré vzít v potaz kolik banka má bankomatů a kde jsou rozmístěny. (např. zastávky metra 
apod.) Nikomu se nelíbí, když potřebuje vybrat hotovost z bankomatu hodiny bloumat po 
městě a hledat bankomat. 
Jaké poplatky jsou spojeny s vedením běžného účtu a platební karty? 
Nikdo nechce, zbytečně utrácet peníze a proto je dobré porovnat nabídky jednotlivých bank. 
Jaké bonusy nabízí banka pro své stálé klienty? 
Svěřujete bance své úspory a tak je dobré si zjistit, zda by vám tyto peníze také nemohly 
přinést nějaké výhody. 
 
Karty 
Jedná se tedy o malou plastovou kartu opatřenou identifikačními údaji jejího majitele, jsou 
to nástroje určené k bezhotovostním platbám, které vydávány  bankou při založení účtu.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plast
http://cs.wikipedia.org/wiki/Majitel
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezhotovostn%C3%AD_platba&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Banka
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Debetní (platební) karty: V případě běžného účtu je debetní karta nástroj pro nakládání 
s vlastními penězi (bezhotovostními platbami např. v obchodech, výběr z bankomatů, 
platbou přes internet). 
Při zřízení karty si volíte denní limit čerpání, tzn. kolik, můžeme denně vybrat peněz. Tento 
limit má čistě bezpečností charakter.  
Kreditní karty: Jsou téměř totožné s platebními kartami. Platíte – li kreditní kartou, čerpáte 
úvěr, platíte tedy půjčenými penězi. 
Co dělat při ztrátě karty? 

 Nahlásit ztrátu instituci, která nám kartu vydala – IHNED 
 Instituce provede blokaci karty 

 
Úvěry 
Úvěr je, forma dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků věřitelem, 
dlužníkovi, který je ochoten za tuto půjčku zaplatit určitý úrok. V České republice existují 
základní dva druhy úvěrů. Prvním jsou bankovní úvěry, které poskytují bankovní instituce. 
Druhým typem úvěrů jsou nebankovní, které může žadatel získat jak od společností, které se 
jejich poskytováním zabývají, tak od dalších právnických osob i fyzických osob. Mezi 
nevýhody nebankovních úvěrů patří vyšší úroková sazba a důraz na včasné splácení.  
V kapitole zodpovědné zadlužování, naleznete informace o tom, na co se zaměřit při žádosti 
o úvěr jak zvolit správnou instituci pro poskytnutí úvěru či půjčky. 
Poskytnutí úvěru 
Poskytování úvěru patří mezi základní činnosti bank, a hlavní zdroj jejich příjmů. Banky však 
nejsou jediné, kdo může úvěr poskytovat. Úvěry lze podmínit (tj. účelové úvěry), a to 
pořízením konkrétní věci, využitím určité služby atp. (řadíme sem např. hypoteční úvěry). 
Banka si například zjistí klientovi osobní údaje a finanční situaci. U právnických osob se také 
analyzuje podíl vlastního a cizího kapitálu ve firmě. Po prozkoumání všech těchto okolnosti 
se banka rozhodne, zdali může bezpečně úvěr poskytnout. Po sepsání a podpisu smlouvy pak 
může klient čerpat úvěr podle uvedených podmínek. Poskytovatel úvěru sleduje plnění 
těchto podmínek. 
Úvěr na bydlení  
Na zajištění bydlení jsou určeny, zejména dva finanční produkty, hypotéky a úvěry ze 
stavebního spoření. Při schvalování smlouvy o hypotečním úvěru klient prochází rozsáhlým  
ověřováním zda by byl schopen pravidelně splácet a řádně splatit. Hypotéka je v mnoha 
případech závazek na desetiletí a výše splátky činí zásadní položku v rodinném rozpočtu. 
Běžnou součástí uzavření smlouvy, je životní pojištění. 

 
Pojištění  
Pojištění je závazek pojistitele (pojišťovny, cestovní kancelář), potvrzený pojistnou smlouvou 
(pojistkou) pojistitele (zpravidla pojišťovny) s pojistníkem, (ten který pojišťuje), sjednává 
pojištění ve prospěch pojištěného (pojištěnce). Tato smlouva má za úkol tlumit dopad škody 
z negativních škodných událostí, vůči pojištěnci, většinou finanční kompenzací. Pojistník a 
pojištěnec nezřídka bývá jedna a tatáž osoba, jde tedy o pojištění sama sebe. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%99itel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dlu%C5%BEn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Banka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nebankovn%C3%AD_p%C5%AFj%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Banka


  
 

 

 

Evropský sociální fond 

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti  

   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MOŽNOSTI FINANČNÍHO PORADNESTVÍ 
 

Finanční poradenství je poskytování rad ohledně hospodaření s penězi. Může se 
jednat například o spoření, půjčování peněz, pojištění, vytváření majetku a dlouhodobé 
investice, ale i třeba řešení finanční tísně. Kdo nám může s našimi financemi poradit? 
Finanční poradce: 

je osoba se znalostí služeb a produktů bank, pojišťoven a dalších finančních institucí, 
který pro svého klienta vyhledá a doporučí mu nejlepší řešení jeho finanční situace. Poradce 
může být buď zástupcem konkrétního finančního ústavu, nebo nezávislým poradcem. Za 
služby finančního poradce se ve většině případů platí. Co je třeba mít na paměti, abyste 
poznali, kdy vám chce finanční poradce prodat nevhodný, nebo dokonce zbytečný produkt 
jen kvůli vidině vysoké provize? Na co byste si měli obecně dát pozor při jednání s finančními 
poradci? 
Jak si vybrat vhodného finančního poradce?  

 Bude se zajímat o vaši finanční minulost i současnost, zapíše si všechny vaše příjmy i 
výdaje 

 Nebude vám zatajovat výši svých provizí z jednotlivých finančních produktů 

 Bude ochotně odpovídat na všechny vaše dotazy, dá vám dostatek času pro zvážení 
jím nabídnutých možností, případně navrhne další alternativy 

 Upozorní vás na důležité body ve smlouvách, důkladně vám vysvětlí všechny 
podmínky 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospoda%C5%99en%C3%AD&action=edit&redlink=1
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 Prokáže orientaci na finančním trhu, bude vám umět podrobně vysvětlit výhody i 
nevýhody jednotlivých finančních produktů od různých finančních institucí 

 Dobrý finanční poradce nebude po vás chtít zrušení všech vašich stávajících smluv a 
následné uzavření nových 

 Zjistí, jaké jsou vaše finanční plány do budoucna, bude se věnovat vašim cílům a 
potřebám 

 Objektivně zhodnotí možnost vašich dalších příjmů v budoucnosti, případně sám 
nějaké navrhne 

 V průběhu dalších let se bude sám aktivně zajímat o vaši situaci a aktualizovat 
finanční produkty, které využíváte 

Finanční poradny:  

poskytují rady, jak řešit vzniklé problémy. Poradenství je v poradnách poskytováno 
zdarma a budou nám poskytnuty aktuální spolehlivé informace, které by nám měly pomoci 
řešit naši těžkou finanční situaci. 

 Pomáhají při prevenci vzniku tíživých finančních situací. Například, jak se 
zodpovědně zadlužit.  

 Pomáhají klientům s komunikací s úřady a věřiteli na potřebné úrovni 

 Vypracovávají svým klientům návrhy na oddlužnění, případně osobní bankrot. 

 Seznamují klienty s tím, jak probíhají vymáhací procesy, nedokáží je však 
z hlavní iniciativy zastavit. 

 
Poradna při finanční tísni: 

Tato poradna poskytuje finanční poradenství zdarma. Nedoporučuje ovšem žádné 
finanční produkty. Provozuje několik poboček po celé České republice. Je možné poradnu 
kontaktovat telefonicky, písemně, či osobně. V případě složitějších dotazů, jako např. 
oddlužnění, je nejlepší si s pracovníky předem domluvit osobní schůzku a detailně jim 
přednést svůj problém. 
Poradna exekutorské komory Praha: 

V této poradně je poskytováno poradenství zdarma, jedná se o finanční a dluhové 
poradenství, které má pomoci klientům z finanční tísně spojené s dluhovou problematikou. 
 
Občanské poradny 

Mají za úkol klientům poskytovat věcné a správné informace a kontakty na jiná 
odborná pracoviště, ale být jim především průvodcem po celou dobu jejich obtíží.  Občanské 
poradny jsou takto zázemím, které je nablízku jako instit bezplatné, důvěrné a nestranné 
pomoci. Na občanské poradny je možné se obrátit i s dluhovou problematikou. Můžeme najít 
po celé České republice, níže je pro příklad uvedeno několik pražských poraden. 
Občanská poradna Remedium Praha:  
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Tato poradna funguje od roku 1991 a pomáhá osobám v nepříznivé psychosociální 
životní situaci anebo takové situaci pomáhá předcházet. Poskytuje bezplatné nezávislé 
poradenství, tím že poskytuje nezávislé poradenství tím, že poskytuje aktuální, věcné a 
potřebné informace. 
Občanská poradna Praha 1:  

Poskytuje informace a rady komukoliv kdo se na ní obrátí. Najdeme v ní proškolené 
poradce, kteří mají přístup k právním informacím zpracovanými odborníky. Pokud se 
nedozvíte odpovědi přímo na místě, váš dotaz bude předán organizacím, které vám zaručeně 
pomohou. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ZODPOVĚDNÉ ZADLUŽOVÁNÍ 
 
Zadlužit se je vážné rozhodnutí, proto je třeba jej důkladně zvážit.  Skončit díky dluhům ve 
finanční pasti je jednodušší, než si myslíte. Proto,  abychom se ji vyhnuli stačí zdravý úsudek 
a větší míra zodpovědnosti. Před samotným zadlužením či podpisem smlouvy je nezbytné 
položit si několik otázek a zvážit jejich odpovědi. 
Otázky si můžeme položit v různém pořadí, ale zodpovědný spotřebitel si musí odpovědět 
na: 
Potřebuji danou věc? 

V klidu promyslete, zda danou věc opravdu potřebujete, ujistěte se, že se nejedná o 
impulzivní jednání. Nad nákupem bychom měly přemýšlet vždy, ať už se jedná o malé či 
velké položky. Je potřeba nad nákupem přemýšlet, pokud se jedná o naše uspořené peníze a 
zvláště pak pokud se jedná o nákup na úvěr. 
 

Na co je vhodné se zadlužit? 
Pokud domácnost došla k závěru, že není možné věc pořídit jiným způsobem než zadlužením, 
měla by pak opětovně zvážit, zda danou věc skutečné potřebuje, zda se bez ní neobejde a 
zda daná věc bude dlouhodobě sloužit. (auto, domácí spotřebiče) 
Není vhodné se zadlužovat na věci pomíjivé, nadstandartní, dary apod. (dovolená, Vánoce, 
šperky, elektronika)  
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Úvěr omezuje vaši spotřebu po celou dobu jeho splácení. Proto by vám to, na co si půjčujete, 
mělo přinášet užitek po dostatečně dlouhou dobu a sloužit i po zaplacení poslední splátky. 
Pokud zvažujete na co, je vhodné se zadlužit, pak je velmi dobré řídit se pravidlem: Není 
vhodné zadlužit se na věc, jejíž životnost je kratší než doba splácení. Toto pravidlo nám 
pomáhá zjednodušit si odpověď na výše uvedenou otázku. Pokud již zvažujeme konkrétní 
finanční produkt, pak délka splácení a životnost věci, musí hrát zásadní roli. 
 
Příklad není vhodné zadlužit se na věc, jejíž životnost je kratší než doba splácení. 
Příklad č. 1 : Lednice mi bude sloužit 3 roky, ale splatím ji za 1 rok 
Příklad č. 2 : Dovolenou si užijí 2 týdny, ale budu ji splácet 1 rok 

 
Mám dostatek finančních prostředků na splátky? 

Víte, že konkrétní věc potřebujete, že si ji nemůžete a je vhodná i pro zadlužení.  Proto je čas 
odpovědět si na nejdůležitější otázku. Mám dostatek finančních prostředků na splátky? 
Pokud Vaše domácnost nemá plán hospodaření, nutně s ním nyní musíte začít, zvlášť pokud 
uvažujete o dlouhodobém úvěru. (hypotéka). Je dobré vést rozpočet delší časové období a 
velmi přesně zaznamenávat veškeré příjmy a výdaje. Zhodnoťte, zda si půjčku můžete 
dovolit. Sestavte hrubý nástin nynějších i budoucích příjmů a výdajů domácnosti. Po 
odečtení splátek vám vždy na účtu musí zbýt dostatečná rezerva pro případ nenadálých 
událostí, které mohou nastat v práci, v rodině i ve vašem zdravotním stavu. 
 

 
Co mě může v průběhu splácení potkat? 

Úvěr je třeba dobře si promyslet zejména v souvislost s našimi plány na toto období na toto 
období a také s tím co chceme nebo můžeme za dobu splácení prožít. Samozřejmě není 
nikdy možné předem říci, co nás čeká v budoucnosti.  Nemůžeme vědět, jaké životní události 
nás v životě potkají a zda ovlivní naši schopnost úvěr splácet. Události se dají jednoduše 
rozdělit do dvou kategorií, a to na předvídatelné a nepředvídatelné ale všechny tyto události 
by se daly nazvat jako kritické. 
 
Nepředvídatelné události 
V životě mohou nastat informace, které nelze předvídat a které vedou k radikálnímu snížení 
příjmu.  
Jedná se například o tyto případy: 

 Nezaměstnanost 

 Dlouhodobá pracovní neschopnost 

 Úmrtí 
Tyto události jsou velmi nepříjemné, které zásadně změní naše příjmy a zásadně ovlivní náš 
rozpočet.  Ochranou proti této situaci by mohlo být vytvoření rezervy ve výši 3 -5 násobku 
čistého měsíčního příjmu anebo pojištění proti neschopnosti splácet. 
 
Předvídatelné události  
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Jsou události, které, změní náš rodinný rozpočet a lze jejich příchod předvídat. Jedná se o:  
 Narození dítěte: Pokud mladé rodiny uzavírají dlouhodobé úvěry, pak musí plánovat 

to, zda a kolik dětí chtějí mít. Náklady na dítě tvoří velkou část finančního rozpočtu a 
ve většině případů se na ni nedá šetřit. 

 Rozchod s partnerem / rozvod:  Tato těžká životní událost se samozřejmě naplánovat 
nedá a svým způsobem by měla patřit mezi nepředvídatelné. Nicméně, i při uzavírání 
úvěru je důležité pracovat s tím, zda je schopen platit měsíční splátky jen jeden 
z partnerů. Tato situace nastává, nejen při rozvodu a rozchodu ale i při úmrtí jednoho 
z partnerů. 

 Odchod do důchodu: Většina společností neposkytuje úvěr před odchodem do 
důchodu, nebo pokud by délka splácení úvěru měla do důchodového věku zasáhnout. 
Ve vyšším věku je nutno se zamyslet nad délkou splácení úvěru a to nejen z důvodů 
nižších příjmů v důchodovém věku. 

 Ručení/ spoludlužnictví:  Podepsání závazku ve formě spoludlužnictví i ručení je 
skutečně velikým závazkem. Při platební neschopnosti dlužníka anebo podvodu, 
odpovědnost přechází na ručitele. 

 Dědictví: Dluhy bývají často součástí dědictví a v případě přijetí, dědictví dochází i 
k přijetí těchto dluhů.  Dědictví přichází v platnost se smrtí zůstavitele a to dvojí 
formou ze zákona, anebo ze závěti (obě formou mohou nastat současně). 

I s těmito události je potřeba počítat při zvažování zadlužení. Pokud nastane tato událost, 
neexistuje žádná možná obrana, než výše uvedená finanční rezerva. 
Kdo vám půjčí?  

Úvěr si můžete opatřit od banky, zavedené nebankovní instituce nebo jinou formou, 
například od známých či na inzerát od neznámého poskytovatele úvěrů. U banky musíte 
počítat s delším a důkladnějším ověřovacím procesem. Splátkové firmy poskytují mnohdy 
půjčky rychlejší a flexibilnější, ale zpravidla bývají dražší. Další poskytovatelé úvěrů mohou 
být velice drazí a mohou vás tak přivést do potíží. 
Kolik úvěr bude stát? 

Vždy se ptejte, kolik zaplatíte. Roční úroková sazba (úrok p.a.) není odpovídajícím 
vyjádřením ceny půjčky. Do hry vstupují další poplatky třeba za správu úvěru, za uzavření 
smlouvy a další. Přesnějším ukazatelem, co stojí úvěr, je proto RPSN , tedy roční procentní 
sazba nákladů na úvěr. Ta vedle úroku zohledňuje i další náklady. Poskytovatelé úvěru jsou 
ze zákona povinni sazbu RPSN sdělit. 

Podle čeho si vyberu věřitele? 
Reklama, doporučení od přátel a rodiny, letáky či informace na internetu mohou být 

užitečným vodítkem, jak získat základní informace o půjčce. Můžeme tak zjistit, zda se 
některý z poskytovatelů specializuje na daný produkt, může nabízet lepší podmínky, než 
poskytovatel, který má jinou specializaci. 
Právní závaznost má ale jedině smlouva, proto všechny podrobnosti hledejte v ní. Před 
podpisem několikrát smlouvu pozorně pročtěte, nikdy se nerozhodujte rychle a pod přímým 
tlakem. Jestliže s některou pasáží nesouhlasíte nebo něčemu nerozumíte, dokument 

http://www.penize.cz/41789-drobna-pujcka-u-zalozny-porovnejte-rpsn
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nepodepisujte a poraďte se s nezávislým odborníkem. 
 
Nekalé praktiky poskytovatelů úvěrů 

Nezřídka můžeme narazit i na firmy, které chtějí přivést klienty do problémů se 
splácením. Může se jednat o tyto společnosti. 

 Společnosti nabízející zprostředkování:  Nově se objevují častější nabídky firem na 
úvěr, respektive na zpracování dat, pro získání úvěru. Smlouvy bývají často sepsány 
tak, by bylo velmi těžké rozeznat, zda se jedná o smlouvu o úvěru, ale smlouvu o 
zprostředkování. 

 Společnosti, které chtějí získat majetek dlužníků:  Velký zájem společností 
používající nekalé praktiky budí krom příjmů také majetek dlužníka.  Výše 
poskytnutého úvěru nedosahují hodnoty nemovitosti, ve smlouvě jsou však vysoké 
úroky z prodlení a další sankční poplatky, které vedou neschopnosti splácet a 
k nepřiměřenému navýšení dlužné částky, což je pouze krok od zabavení majetku. 

 Společnosti, které využívají chudoby dlužníků: Tyto společnosti využívají chudoby 
lidí, jelikož naše zákony umožňují, exekuce u každého kdo má životní minimum. 
Objevily se i případy, kdy byly strhávány srážky z mateřské dovolené a  důchodu. 
Částka, která může být zabavena, může být v řádu stovek korun. Touto částkou jsou 
pokryty každý měsíc pouze úroky z prodlení a další transakční poplatky. Jedná se zde 
o trvale udržitelný dluh, protože dlužná částka se nesnižuje a zabavené prostředky 
slouží pouze k úhradě sankcí. Dlužník tak může hladit své závazky až do konce života, 
pokud se mu nepovede navýšit příjmy. 

 Společnosti, nabízející oddlužení: Zpracování oddlužení dle insolvenčního zákona je 
velmi časově náročné a je logické, že je třeba za něj zaplatit. Objevují se společnosti, 
které nabízejí oddlužení i lidem, kteří nemohou splnit podmínky insolvenčního zákona 
a nejsou schopni uhradit ani provizi těchto firem. Dochází velmi často k exekuci na 
tuto částku. 

Jak se vyhnout dluhové pasti 
V dnešní době je velice snadné dostat se do dluhů. Banky i různé nebankovní 

společnosti nám neustále nabízejí spoustu produktů a půjčce.  Spousta lidí si však půjčí 
peníze bez rozmyslu, a nechají se nalákat přívětivou reklamou.  Někteří z nich však nejsou 
svoje dluhy schopni splácet, na splacení dluhu si vezmou další půjčku a další  ….. a dostanou 
se tak jednoduše do dluhové pasti, ze které je velmi těžké uniknout.  Zde, naleznete několik 
rad, nad kterými, je potřeba se zamyslet, než se pro půjčku rozhodnete a peníze si půjčíte 
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Upravte si svůj rodinný rozpočet a vytvořte si finanční rezervu Ideální, je dluhům se úplně 
vyhnout a snažit se najít, nebo si vytvořit vlastní finanční rezervy. Jedním z řešení je úprava 
rodinného rozpočtu. Rodinný rozpočet je porovnání příjmů a výdajů domácnosti, pokud jsou 
příjmy vyšší než výdaje, jste na dobré cestě pro vytvoření finanční rezervy. Stačí pak jen tyto 
zbývající peníze každý měsíc dát stranou a uspořit tak potřebný obnos. Pokud se příjmy a 
výdaje rovnají, nebo výdaje jsou vyšší než příjmy, je třeba rozpočet upravit, (snížit výdaje, 
zvýšit příjmy, prodej movitých věcí). Snažte se, svůj rozpočet vyrovnat, abyste nemuseli 
sáhnout po půjčkách a zadlužit se.  
 
Přemýšlejte, kde a na co si peníze půjčujete 

Když už opravdu nezbývá jiná možnost, než si peníze půjčit, nejprve velice dobře 
rozmýšlejte, kde si o půjčku požádáte a kdo se tak stane vaším věřitelem. Než se rozhodnete, 
informujte se na více místech. Nejvýhodnější půjčky poskytují banky. Ovšem tyto půjčky jsou 
nejméně dostupné, protože banky velice důkladně prověřují žadatelovu schopnost dluh 
splácet. Půjčky u nebankovních institucí jsou dražší, ale většina z nich peníze poskytne bez 
větších problémů. Při podpisu smlouvy si ovšem vy sami musíte být jistí, že jste schopni dluh 
splácet. Pokud tomu tak není, pácháte trestný čin! Důležité je zamyslet se i nad tím, na co si 
peníze půjčujete. Když je to věc, která má nižší životnost než je délka splácení dluhu, není 
půjčka správným řešením. Ještě nezaplatíte tu první a už bude nutné pořizovat novou.  
 
Pozorně čtěte smlouvy 

I zde je potřeba se řídit heslem „Podepsat můžeš, přečíst musíš!!“  Je třeba přečíst 
vše i to nejdrobnější písmo, ve kterém se většinou skrývají věci, které by vám později mohly 
způsobit komplikace. Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se. Mělo by vám být umožněno vzít 
smlouvu na konzultaci např. k právníkovi nebo se můžete poradit s některým svým 
informovanějším známým či příbuzným. Pokud vám toto, nechtějí, může to signalizovat, že 
něco není v pořádku.  
 
Mějte přehled ve svých dluzích  

Vždy mějte přehled o svých závazcích, které musíte platit, stejně tak to platí o pro 
dluhy a splátky. Dostanete-li se do situace, kdy nejste schopni dluh splácet, upozorněte na to 
svého věřitele a pokuste se s ním domluvit na nějakém náhradním řešení. Vždy se snažte 
ukázat úsilí situaci řešit. Není nic horšího, než své závazky ignorovat. Ignorací dluhy nezmizí. 
Naopak narostou a k uvíznutí v dluhové pasti stačí opravdu jen málo. Zvláště nebankovní 
instituce mají obrovské úroky a poplatky, pokud se se splátkou opozdíte, ale zpravidla se s 
nimi dá domluvit, když je na neschopnost splácet upozorníte včas. 
Co se stane, když nezaplatím? 
Bude Vám zaslána první upomínka, s dotazem, zda jste omylem nezapomněli uhradit svůj 
závazek. V první upomínce se počítá s tím, že jde spíše o omyl nebo o opožděnou platbu. 
Následuje upomínka druhá a další upomínky, které bývají důraznější  a věřite, 
pravděpodobně začne upozorňovat na předání pohledávky další instituci a následnou 
exekucí.  V krajním případě, může dojít až k zabavení Vašeho majetku. 
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Nechte si poradit odborníky 
Pokud jste zadlužení, dostali jste se do složité finanční situace a sami nevíte, jak 

situaci řešit, poraďte se s odborníky. Existují specializované poradny pro dluhovou 
problematiku. Poradny provozují svoji činnost převážně zdarma. 
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