
1.2 Tři tečky 
Jde o relativně nové téma – poprvé upravené normou v roce 1997. Tři tečky se využívají v dokumentech ve 
třech významech: 

 znázorňují vynechaný text: 
o umístí se za sdělením – s mezerou po čárce (1. řádek příkladu), 
o umístí se na začátku sdělení – s mezerou po tečkách (2. řádek příkladu), 

 jako zámlka – následují bez mezery (3. řádek příkladu), 
 vyjadřující emoční rozpoložení – následují bez mezery (4. řádek příkladu). 

PŘÍKLAD 

Opravujeme elektrické spotřebiče, jako jsou ledničky, pračky, …, šicí stroje, žehličky, … 

… všechny další připomínky jsou oprávněné. 

Těší-li Vás Vaše práce, děláte ji patrně špatně… 

Já se na to můžu… 

Tři tečky jsou vždycky tři – nikdy ne dvě a nikdy čtyři – to znamená, že nepíšeme tečku na konci věty po 
třech tečkách. Smíme však napsat jiné interpunkční znaménko (např. vykřičník, otazník). 

PŘÍKLAD 

Letošní pátek třináctého vychází na středu. No, není to fajn…?! 

Pokud se vypouští delší úsek textu, lze uzavřít tři tečky do kulatých závorek (…), které se od okolních slov 
oddělují z obou stran mezerami. 

PŘÍKLAD 

Je-li obsah poštovní zásilky poškozen (…) provozovatel musí uhradit… 

Je-li obsah poštovní zásilky poškozen … provozovatel musí uhradit… 

1.3  
  



1.4 Vykřičník, tři vykřičníky 
V úřední a obchodní korespondenci se s vykřičníkem téměř nesetkáme. Používá se ojediněle v situacích, 
kdy chceme zdůraznit určitou informaci. Tři vykřičníky nejsou terminus technicus – na rozdíl od tří teček – ale 
uvádíme je zde pro zajímavost. 

PŘÍKLAD 

Zaplaťte do 15 dnů! 

Pozor, klouže!! 

Účast na semináři nutná!!! Váš starosta 

Je v tom!!!!! 

Vykřičník jako interpunkční znaménko vyjadřuje emoce. Můj učitel češtiny říkával: „Tři vykřičníky odhalují 
počínající šílenství pisatelovo!“ Výjimkou, kdy o šílenství uvažovat nemusíme, je marketingová značka statu-
tárního města Ostrava. 

 

Zkuste to sdělení přečíst… Je to Ostrava? Ne! Je to Ostrava!!! Volume doprava a pořádně na hlasivkách 
přidejte. Není to Jičín… Není to Praha… Ani Tábor… Je to OSTRAVA!!! Vykřičníky zde zdůrazňují emoci. 

ZAJÍMAVOST – EMOCE V INTERPUNKCI 

Že pomocí vhodně či nevhodně zvoleného interpunkčního znaménka můžeme dát najevo své emoce, po-
znáte z příkladu níže. V každém z řádků bylo použito jiné znaménko, které dává větě jinou významovou 
hodnotu, přitom se vždy jedná o tatáž slova. Řekněte si každou z vět a přemýšlejte, co vlastně říká… Nebo 
si představte, že ráno vstanete a na lednici je připnutý lísteček od Vašeho partnera/partnerky s jednou 
z těchto verzí: 

Mám tě rád. 

 Mám tě rád… 

  Mám tě rád! 

   Mám tě rád!!! 

    Mám tě rád?! 

(Ne)správnou volbou interpunkčního znaménka dáváme najevo své emoce (radost, smutek), náladu (rozla-
dění), postoj či zájem. Volte jej uvážlivě… 

1.5 Spojovník a pomlčka 
Kapitola o pomlčce a spojovníku je nejtěžším tématem celé publikace – pokud jej pochopíme, porozumíme 
v této knize již všemu. 

CVIČENÍ – SPOČÍTEJTE ZÁPISY, O NICHŽ SE DOMNÍVÁTE, ŽE OBSAHUJÍ CHYBU 

Koupil jsem si nový slovník – česko-anglický. 

Zápas Polsko-Slovensko dopadl podle očekávání. 

Hlava je jako padák - je k něčemu dobrá jen tehdy , když je otevřená. 

Ve Frýdku – Místku vystoupila rocková skupina „Žlutej drak.“ 

Sedmička vína je dobrá pro dva – když jeden z nich nepije. 

Milostný trojúhelník se dá udržovat, je-li jeden z úhlů naprosto tupý. A zdali tomu tak je, úhloměrem nezjistí-
te. 



2.1 Zkratky často užívaných slov 
Zkratky začátkem slova vznikají z prvního nebo z prvních několika písmen, a proto je obvykle píšeme 
s tečkou. 

 PŘÍKLAD 

p. (pan, pánové), např. (například), sl., r., popř. (popřípadě), zvl. (zvláště), Fr. (František) 

Po zkratkách tvořených z prvního písmene a konce zkracovaného slova se tečka nepíše (fa = firma). Při 
skloňování mohou zkratky přijímat koncovku slova (fy = firmy). Pokud by mělo dojít k záměně ve významu 
zkratky, vypíše se slovem (fa 12345 = firma 12345). 

PŘÍKLAD 

fa (firma, faktura), fy (firmy/faktury), fou (firmou/fakturou), pí (paní), cca (circa) 

Fa 12345 sídlí v Olomouci. (lépe: Firma/Společnost 12345, s. r. o., sídlí v Olomouci.) 

Fa 12345 nebyla uhrazena. (lépe: Faktura 12345 nebyla uhrazena.) 

Ač ČSN 2014 tvrdí, že p. je zkratkou pro paní, na první komplikací natrefíte u takových ženských nesklon-
ných nebo nepřechýlených příjmení jako p. Smetana (Bedřich nebo Emma?), p. Smith, p. Krejčí apod. Jedná 
se o muže, nebo ženy? 

Z PRAXE 

Některé dámy nerady uvádějí zkratku pí před svým příjmením. Přitom pí Nováková či pí Dvořáková nevy-
tváří v praxi žádný problém. Maličký problém měla s touto zkratkou paní Čamrdová, která ji vskutku nerada 
před svým příjmením viděla. Pokud se Vám, milé dámy, nelíbí zkratka pí, není nic snazšího než ji vypsat 
celým slovem jako paní. 

U zkratek dvou nebo více slov se píše mezera za každou tečkou. Pozor však na ty, které můžeme psát 
dvojím způsobem, např. č. j./čj. Právě u zkratek číslo jednací a číslo popisné se často vyskytuje chybný 
zápis bez mezer: č.j./č.p. 

PŘÍKLAD 

a. s., s. r. o., t. r. 

č. j., čj. (číslo jednací), č. p., čp. (číslo popisné) 

č. ú. (číslo účtu), nám. T. G. M., nám. TGM 

U některých ustálených zkratek píšeme jen některé souhlásky zkracovaného slova. 

PŘÍKLAD 

mjr. (major), mil. (milion), rtg. (rentgen), vs. (versus), dr. (doktor) 

Zkratky iniciálové vznikají zpravidla z prvních počátečních písmen víceslovného celku. 

PŘÍKLAD 

ČSAD, ČD, MŠMT, VŠB-TUO, ČR 

Na častý dotaz účastníků seminářů podotýkám, že MŠMT není Mateřská školka Mirka Topolánka. V přípa-
dech, kdy by mohlo dojít k nejednoznačné interpretaci, doplníme iniciálovou zkratku o druhé rozlišující 
písmeno. Český rozhlas by tedy podle úvodního pravidla směl používat zkratku ČR. Tu však již někdo za-
bral, proto ke zkratce přidáme malé písmeno o. 

  



PŘÍKLAD 

ČRo (Český rozhlas), ČRa (České radiokomunikace), PřF UK, PedF UK 

MP (městská policie, mazaná podvodnice, mlsný primátor) 

V některých případech může zkratka obsahovat také první písmeno předložky. 

PŘÍKLAD 

CSpSD – Centrum služeb pro silniční dopravu 

Některé úřady zkratky nevytvářejí… Určitě pochopíte proč… 

PŘÍKLAD 

Český úřad robotiky, automatizace a kybernetiky 

Zvýrazníme-li text velkými písmeny, můžeme psát velkými písmeny i zkratku (ne však značky jednotek). 

PŘÍKLAD 

PRŠELO, A PŘESTO ING. NOVÁK DORAZIL DO PRÁCE! 

DOSAŽENÝ TLAK BYL 1 065 hPa. 

Slova zkratková vznikají z prvních slabik víceslovného celku a píší se podle zvyklostí nebo podle přání je-
jich zakladatele (obzvláště u společností). 

PŘÍKLAD 

SAZKA = sázková kancelář 

Čedok = Československá cestovní a dopravní kancelář 

ORLIKO = Orlická likvidační komise 

COVID-19 = coronavirus disease 2019 

Z PRAXE 

Asi tušíte, kde sídlí a jaký význam má Ministerstvo vnitra České republiky, ale asi netušíte, že jeho 
správný název je jen dvouslovný: Ministerstvo vnitra. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, uvádí všechna ministerstva bez dovětku 
Česká republika. V praxi však můžeme ČR vídat obzvláště jako součást zkratek, když běžně píšeme 
MV ČR. 

Tento zápis není nesprávný. Právo zkratku vymyslet a uvést do života je na straně organizace, jíž se týká. 
I já – jako jednatel – si můžu vymyslet zkratku pro svou Akademii nevšedního vzdělávání. Bude to ANV 
nebo spíše AkaNeV, popřípadě ANeV? Vytvořením zkratky vzniká nové slovo, které si žije svým vlastním 
životem. 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má v názvu pomlčku, kdežto od ní vytvořená 
zkratka VŠB-TUO používá spojovník. Magistrát města Přerova se kupodivu zkracuje MMPr, nikoli MMPř. 

A pamatujete si na písničku Zkratky od Ivana Mládka? 

 
  



2.2 Zkratky akademických titulů 
Zkratky akademických titulů, vědeckých vojenských hodností uvedené před jménem se čárkou neoddělují, 
za jménem je však oddělíme vždy. 

PŘÍKLAD 

Mgr. Bc. Alexandr Tokár, LL.M. 

PaedDr. Drahomíra Komedová, Ph.D. 

doc. Ing. arch. Martina Pernicová 

pplk. Ing. Kateřina Černá 

mjr. Mgr. Mirek Kocmánek, DiS. 

Dříve platívalo, že jsme mohli akademické tituly Mgr. a Ing. napsat uvnitř věty s počátečním písmenem 
malým. Dnes je píšeme vždy s počátečním písmenem velkým bez ohledu na to, jak jsou napsány na di-
plomu jeho majitele. 

Všechny varianty zkratek ing., inž. a Ing. odpovídají titulu inženýr. Bylo by naivní myslet si, že si personální 
odbor najme zvlášť člověka na to, aby hlídal, který zaměstnanec má malé a který velké (i v titulu). Absolven-
tům vysokých škol se totiž neudělují zkratky (ing./Ing./mgr./Mgr.), ale tituly (inženýr/magistr), které lze zkra-
covat. 

V minulosti jsme mohli v zákoně o vysokých školách nalézt dvě na první pohled rozdílné zkratky: Ing. arch. a 
Ing.arch. Ač v druhém případě vypadla ze zákona mezera po tečce, obsahově jsou tyto zkratky naprosto 
shodné, když jejich nositel je v obou případech inženýr architekt, ale v praxi budeme psát pouze variantu 
s mezerou po tečce. 

ZAJÍMAVOST 

Neplatí pravidlo, že nositele titulu Ing. arch. musíme oslovovat pane architekte. Funkce má totiž přednost a 
nositel titulu Ing. arch. nemusí nutně pracovat jako architekt. 

Zároveň absolvent architektury nemusí nutně získat titul Ing. arch. Absolventům oboru Zahradní 
a krajinářská architektura na Mendelově univerzitě v Brně je udělován titul Ing.  

Pokud absolvent získal titul inženýr, pak platí, že jej smí napsat jakkoli uzná za vhodné: Ing., ing., inž., ING. 
nebo Ing./Ing., neboť ve všech případech se jedná o tutéž zkratku. Nejvhodnější samozřejmě bude, pokud to 
bude psát v souladu s ČSN 2007 a aktuálním zákonem o vysokých školách, tj. s počátečním písmenem 
velkým (Ing.). 

Způsob psaní vědecko-pedagogických titulů (prof., doc.) a vědeckých hodností (CSc.) definuje zákon o 
vysokých školách. Píšeme je písmeny malými bez ohledu na to, jak velký docent či profesor před námi 
stojí.  

Tituly za příjmením vždy oddělujeme čárkami. Pokud za titulem uváděným za příjmením následuje další 
text, bude titul za příjmením čárkami oddělen z obou stran. 

PŘÍKLAD 

doc. Ing. Michal Lipovský 

prof. Mgr. Jan Babočka, admirál  

Ing. Jan Horník, Ph.D., MPA, primátor 

Martina Herzigová, DiS. 

PhDr. Stanislava Hrychová, CSc., ředitelka divize 

Jeho Excelence ThDr. Jan Hradil, Th.D., biskup (v oslovení: Vaše Excelence) 



Z PRAXE – DOPRAVNÍ ZNAČKA ZNÁZORŇUJÍCÍ PARKOVIŠTĚ PRO INŽENÝRY 

Stalo se v Tatrách, kdy jsem zaparkoval pod značkou IP11a 
Parkoviště, na níž bylo dotištěno slovo ING. 

Než jsem stačil vzít z auta doklady a vůz uzamknout, stál za 
mnou policejní vůz s blikajícími majáky a z něj vystupující hlídka 
bdělých slovenských městských strážníků požádala o občian-
ský a vodičský preukaz. Bleskurychle našli na druhé straně 
akademický titul inženýr, zasalutovali a odjeli. 

Byl to nádherný zážitek, když jsem si uvědomil, že za sloupem, 
na němž značka visela, byla pobočka banky ING. 

Půvabně působí také dodatková tabulka s nápisem 60,0–18,00 
HOD. Prý je to věk. 

 

 

  

2.3 Zkratky právního označení firem 
Jde o téma, u kterého se na semináři rozklepou kolena i zkušeným právníkům. Na otázku, který ze zápisů je 
správný – Alfa a.s. nebo Alfa, a. s. – mi 9 z 10 účastníků odpoví, že záleží na zápise v obchodním rejstříku 
(dále jen OR).11 

Pro názornost uvádím dva sloupce a nechávám na Vašem zvážení: Je-li společnost zapsaná v OR způso-
bem uvedeným v levém sloupci, smím ji v kupní smlouvě, rozhodnutí nebo jiném dokumentu zapsat alterna-
tivně způsobem uvedeným v pravém sloupci? 

PŘÍKLAD 

Zápis v obchodním rejstříku   Varianta zápisu v dokumentu 

Alfa a.s.     Alfa a. s. nebo Alfa, a. s.     

Beta s.r.o.     BETA s.r.o. 

GAMA, v. o. s.     Gama, v. o.s. 

František Novák    FRANTIŠEK NOVÁK nebo Fr. Novák 

Základní škola Nové Sady   ZŠ Nové Sady 

Akademie nevšedního vzdělávání, s.r.o. Akademie nevš. vzdělávání,s.r.o. 

Je humorné pozorovat na semináři tři typy účastníků: 

 jedni jdou nekompromisně po zápisu uvedeném v OR, 
 druzí volí benevolentně z variant uvedených vpravo, 
 třetím je to naprosto jedno. 

Obchodní název (později změněn na obchodní firma, poté na název) se skládá z názvu společnosti a zkratky 
označující právní formu podnikání (právní subjektivitu = právní osobnost). Podle pravidel jazykových i pravi-
del normativních název od dodatku čárkou oddělujeme jako přístavek konkretizující a v dodatku klademe 
mezery po každé tečce (a. s., s. r. o., …) bez ohledu na to, jaký zápis je uveden v OR.  

Pokud jsou za právní formou uvedeny jakékoliv další údaje či text (např. sídlo), bude právní forma čárkami 
oddělena z obou stran. Právní forma uvedená před názvem společnosti se čárkou neodděluje. 

 
11 Tato problematika je v ČSN 2014 řešena velmi neodborně, když autoři ignorují platnou judikaturu. 



Bez ohledu na různý formát zápisů v různých rejstřících, databázích a registrech, dbejte na jazykově 
a normativně správný zápis s čárkou za názvem a s mezerami po tečkách. Argumentačně nápomoc-
ny Vám budu tyto judikáty: 

rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 06.01.1998, sp. zn. 17 Co 214/97 

V případě, že žalobce uvedl v žalobě některou z přípustných alternativ označení žalovanou společ-
nost, ale ne tu, která je zapsána v obchodním rejstříku, nemá takový nedostatek v označení právní 
formy zásadní právní význam.  

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.03.1998, sp. zn. I Odon 100/1997 

Je-li účastník řízení označen v názvu (obchodním jménu) namísto velkých písmen malými písmeny, 
jde o nepřesné uvedení obchodního jména oproti tomu, jak je např. zapsáno v obchodním rejstříku. 
Z tohoto pochybení nelze bez dalšího dovozovat, že by v řízení vystupoval jako účastník někdo, kdo 
nemá způsobilost jím být, vč. způsobilosti procesní. Pochybení tohoto druhu nezpochybňuje identifi-
kaci takto označeného účastníka řízení…13 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.01.2001, sp. zn. 22 Cdo 2480/2000 

Pokud je právnická osoba v právním úkonu označena nepřesně obchodním jménem nebo názvem, 
který nenáleží jiné právnické osobě, avšak v tomto úkonu je uvedeno správné identifikační číslo této 
právnické osoby, není právní úkon neplatný pro nedostatek způsobilosti této osoby mít práva a po-
vinnosti… 

Tedy k dilematům a trilematům z úvodu této kapitoly lze říci: 

 Alfa a.s. = Alfa a. s. = Alfa, a. s. = ALFA, A. S. = aLfA a. s. 
 František Novák = Fr. Novák = FRANTIŠEK NOVÁK 
 město Benešov = MĚSTO BENEŠOV = mĚsTo BeNeŠoV 

Pokud je společnost zapsána jako Pegas a.s., ale my ji napíšeme jako PEGAS, a. s., obsahově se jedná o 
totéž: jmenuje se Pegas a její právní forma je akciová společnost. Soud nepovolí zápis, pokud název 
společnosti bude totožný ani v případě, že bude mít odlišnou právní formu podnikání. 

Analogicky – a na hranici absurdity – bychom mohli tvrdit, že občané České republiky mající v občanském 
průkaze zapsáno jméno a příjmení velkými písmeny (JAN NOVÁK), nemusí přebírat zásilky, na nichž je 
jméno a příjmení uvedeno jen s počátečními písmeny velkými (Jan Novák) či s čárkou mezi jménem a pří-
jmením (Novák, Jan) se zdůvodněním, že to vlastně nejsou oni.  

Někteří podnikatelé mají zapsán v registru titul jako součást obchodní firmy. Jedná se o jiný subjekt, pokud 
titul vynechám? Zcela jistě nikoliv! 

Na zápise v obchodním rejstříku tedy záleží, avšak jen po stránce obsahové. Způsob formátování či 
normativní úpravy (tučný řez, mezery po tečkách, čárka v názvu před právní formou) nemá vliv na platnost 
zápisu. 

V ČSN 2014 nalezneme jen polopravdivé tvrzení:  

V textech, kterými se upravují právní vztahy, nebo v textech, u nichž je to důležité z jiných důvodů, je 
dovoleno, aby označení právnických osob odpovídalo zápisu v obchodním rejstříku nebo obdobné 
evidenci, i kdyby toto označení bylo pravopisně nesprávné. 

 
13 V překladu pro běžně smrtelníky: Podle soudů se sice jedná o pochybení, avšak bez vlivu či dopadu na platnost úkonu 
či identifikaci účastníka. 



3.4 Procento, promile 
Procento se píše značkou, která je umístěna na klávesnici počítače, nebo slovem, pokud není k dispozici 
číselné vyjádření. Promile lze vyjádřit značkou, která se v TE vkládá jako symbol, slovem nebo desetinným 
číslem.  

PŘÍKLAD 

5 %, –10 % 

Inflace vyšplhala na hranici tří procent. Procento naivity ve společnosti vzrostlo. 

2 ‰ alkoholu v krvi = 2 promile = 0,002 celku = 2 ml alkoholu v 1 l krve 

2,6 ‰ novorozenců = na každých 1 000 novorozenců připadá 2,6 zemřelých do 1. roku (kojenecká úmrt-
nost) 

klesání 12 ‰ = na následujících 100 m klesne silnice o 1,2 m (tj. o 12 m na 1 km) 

Ač procenta máme téměř odjakživa na klávesnici, najdou se uživatelé, kteří je píší bezstarostně jako o/o a 
u promile se neostýchají napsat o/oo, ač OO (popř. 00) označuje něco zcela odlišného, ač s hodnotou 5 ‰ 
souvisejícího. 

PŘÍKLAD – NESPRÁVNÝ 

sleva 6 o/o 

5 o/oo alkoholu 

Chceme-li s pomocí procent vyjádřit přídavné jméno, napíšeme číslo a značku bez mezery. 

PŘÍKLAD 

5% = pětiprocentní úrok    2,5% = dvouapůlprocentní zvýšení mezd 

sleva 6 % = sleva 6 procent   6% sleva = šestiprocentní sleva 

Z PRAXE 

V souvislosti s pandemií covid-19 mi přišlo několik dotazů na význam slova smrtnost a jeho zaměnitelnost 
se slovem úmrtnost. Přitom jde o dva různé pojmy. Úmrtnost (mortalita) je podíl počtu zemřelých na 
celkové populaci, kdežto smrtnost (letalita) se týká podílu zemřelých ze skupiny zasažené určitým 
jevem.  

K 20.06.2020 je v ČR celkem 10 406 nakažených nemocí covid-19 a 335 zemřelých v souvislosti s touto 
nemocí. Smrtnost se vypočítá jako podíl 335 : 10 406 = 3,220 %.  

Úmrtnost se vypočte jako podíl zemřelých k celkové populaci ČR, tj. 335 : 10 693 939 = 0,003 %. 

Zatímco úmrtnost je vztažena k celkové populaci, smrtnost pouze k vybrané podmnožině. Např. 
úmrtnost při srážce chodce s rychlovlakem je velmi nízká, neboť k ní dochází velmi zřídka, ale 
smrtnost se blíží 100 %, neboť tuto srážku téměř žádný chodec nepřežije.19 

3.5 Procentní body 
Problematice procentních bodů se nevěnuje žádná obdobná odborná literatura, proto ji osvětlíme v naší 
publikaci. 

CVIČENÍ 

O kolik procent se meziročně snížily úrokové sazby, které činily: 

v roce 2020 – 5 % a 

v roce 2021 – 3 %? 

 
19 Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Smrtnost 



konkurence, kdy se v moři firem řada bije o své odběratele, je správný písemný styk, ale také pravi-
dla etikety, tím, co nás odlišuje od ostatních. 

Zastaralý jednomístný formát data (1. 1. 1997) je dozajista vhodný pro napsání křídou na tabuli 
v hodinách českého jazyka, ale zcela nevhodný pro dokumenty v 21. století. Mezi další nesprávné for-
máty patří jednomístný bez mezer (1.1.1997) a dvoumístný s mezerami (01. 01. 1997). 

Z PRAXE 

Stejně jako nemáme doma dva albumy, neexistují datumy. Proto dbejte na správné číslo množné ve tvaru 
data. Podle Ústavu pro jazyk český je korektní v některých případech použít i nespisovné tvary (datumy, 
datumů, …), abychom snadno poznali, že se jedná o určení času, a uvádějí tento příklad: 

V uložených datech se bude nejčastěji vyhledávat podle datumů. 

Pisatelé o chlup šikovnější použijí tvar dat a v nouzi si poradí přívlastkem:  

V uložených datech se bude nejčastěji vyhledávat podle kalendářních dat. 

4.7  
  



5.7 Proložení znaků 
Proložení (prokládání) znaků patří mezi zastaralý způsob zvýrazňování, a proto při počítačovém zpracování 
textů již tuto funkci nevyužijeme. Podtržení textu a proložení znaků bylo typické při zpracování písem-
ností vytvářených psacími stroji – mechanickými či elektronickými – kde nebyly možnosti zvýrazňování 
tak bohaté jako v době textových procesorů, kdy máme k dispozici různé fonty, velikosti, řezy písem, barvy, 
… 

PŘÍKLAD – NESPRÁVNÝ  

Hledáme obchodního zástupce pro oblast   J i n d ř i c h ů v  H r a d e c .  

Městský úřad Kocourkov   v y d á v á   rozhodnutí… 

Z PRAXE – UKÁZKA MENU Z ROKU 1989 S ARCHAICKOU ÚPRAVOU PRVKŮ (DATUM, ČÁSTKY, TELEFONNÍ ČÍSLA, 
PROKLÁDÁNÍ, …) 

Během jednoho ze seminářů v roce 2020 pořádaného pro nejmenovanou státní instituci jsem byl pozván do 
zaměstnanecké jídelny. Při prohlížení menu [meny] jsem dlouze přemýšlel, zda se zde nezastavil čas: čaj – 
1,20 Kč, espresso s mlékem – 1,40 Kč, polévka – 3,50 Kč, losos na másle s bramborem – 12,50 Kč, … 
Těch káv jsem si dal ten den osm! No, neberte to za ty peníze… Tři dny jsem měl zorničky jak tenisáky… 

 

 

  



6.5 Úprava nadpisů 
V TE a tedy také v aplikaci MS Word se přednostně používá formátování nadpisů pomocí stylů, jejichž nespor-
nou výhodou je možnost rychlé úpravy textů (viz panel Styly). 

 
Styly různých úrovní (nadpis 1, nadpis 2, …) jsou již předformátovány tak, že jsou od předcházejícího a násle-
dujícího textu odděleny meziodstavcovou mezerou (před nadpisem bývá svislá mezera větší než za nadpi-
sem). 

Nadpis lze zvýraznit různými způsoby (tučný řez, velká písmena, umístění na střed, …). Pro nadpisy na stejné 
úrovni se používá stejné zvýraznění. Nadpisy je možno doplnit o automatické víceúrovňové číslování. Jejich 
zarovnání je k levé svislici nebo na střed (nikdy u nadpisů nepoužijeme blokovou úpravu pravého i levého okra-
je). 

6.5.1 Dílčí nadpisy 
Dílčí nadpisy neoznačené číselně ani abecedně je dovoleno uvádět zvýrazněně na začátku odstavce. Je 
dovoleno je ukončit tečkou. Text pak následuje bezprostředně za nadpisem. 

PŘÍKLAD 

Přehled kurzů 

Základní obsluha osobních počítačů. Osvojíte si hlavní operace s počítačem. Naučíte se ovládat klávesnici 
a tiskárnu. Dozvíte se, jak se data ukládají a zpětně vyvolávají. 

Využití počítače pro běžnou praxi. Kurz je zaměřen na zvládnutí základních operací. Program obsahuje 
zpracování textů na úrovni dopisů, editování, formátování, seznámení s tiskem, třídění a zpracování tabu-
lek. 

Curriculum Vitae 

Vzdělání Absolvoval jsem Obchodní akademii v Českém Těšíně. Mezi mé oblíbené školní aktivity patřilo 
psaní všemi deseti, těsnopis, diskuze s profesory nad dogmaty a nikdy nekončící touha být v nesprávný čas 
na správném místě. V tělocviku jsem miloval ty hodiny, kdy jsem mohl vrhat stín, dívat se do dálky, skákat 
profesorovi do řeči a ostatním lézt na nervy. 

Praxe Po svém strmém kariérním žebříku jsem začal stoupat ihned po vykonání maturitní zkoušky, kdy 
jsem byl přijat na pozici celního deklaranta, posléze vedoucího pobočky. Po roce a půl pozorování praktik 
celníků jsem uprchl do komerčního sektoru a vybudoval vlastní školicí středisko s cílem vymýtit mezi lidmi 
počítačovou negramotnost a mezi lektory uspávače hadů. 

7 Textový sloupec 
Textovým sloupcem rozumíme plochu papíru potištěnou textem. Od základní školy nás učili linkovat sešity. 
Ostatně, kdo si nepamatuje na kružítko, sešit probodnutý ve dvou místech na každé straně a hodiny stráve-
né linkováním? Podobně to máme s dopisy – nepíšeme od kraje papíru do kraje papíru, ale nějaké mi-
nimální okraje dodržujeme. 

Každá organizace by měla v rámci zásad jednotného vizuálního vzhledu v manuálu definovat, jaká 
bude používat písma, velikosti, způsoby zvýrazňování textu, mezery mezi odstavci a další náležitosti. 
Taková úprava nám samotnou práci s dokumentem v mnohém zjednodušuje. 

Oproti logo manuálu, což je příručka o tom, v jaké velikosti a barevnosti se logo používá na propiskách a 
hrníčcích, manuál jednotného vizuálního vzhledu definuje uspořádání dopisu a formátování textu 
v něm obsaženém. S vytvořením takového manuálu Vám rádi pomůžeme. 

7.1 Papír a formáty papíru 
Pro obchodní a úřední písemnosti se používá papír formátu A4 (210 mm  297 mm). Nepoužívají se listy 
formátu 2/3 A4, ale je možné použít adresku, tj. list formátu 1/3 A4 (obzvláště u dopisů zasílaných na vědo-
mí, kdy originál obsahuje adresu jediného příjemce a stejnopisy jsou zasílány dalším adresátům podle roz-
dělovníku).  



7.2 Druhy a velikosti písma 
Když norma rušila proporcionální písmo Courier (s konstantní šířkou znaků), lidé smutněli. Když norma nahra-
zovala Times New Roman (patkové písmo), lidé opět smutněli a říkali, že si nikdy nezvyknou na písmo Arial. 
Ano – je to o zvyku. Nicméně nikdo nás do písma Arial nenutí.  

Původně norma stanovovala jako standard Times New Roman o minimální velikosti 12 bodů a Arial o minimál-
ní velikosti 10 bodů. Dnes si můžete vybrat libovolné bezpatkové písmo o velikosti, která bude odpovídat 
písmu Arial, velikost 10, nebo Calibri, velikost 11. 

Písma patková (např. Times New Roman) nejsou pro obchodní a úřední korespondenci vhodná (jsou hůře 
čitelná), některá písma bezpatková (Tahoma, Verdana) jsou vhodná spíše pro elektronické dokumenty a čtení 
na obrazovce (e-maily, webové stránky, …).  

Každý subjekt si zvolí pro vytváření svých dokumentů vlastní dominantní písmo, ze kterého bude vycházet 
formát základního odstavcového písma a souvisejících položek (odvolací údaje, adresové pole a zápatí doku-
mentu). Dominantní písmo může být doplněno o písma další (do maximálního počtu písem, které lze použít 
v jednom dokumentu). 

Pravidla jednotné úpravy mohou být detailněji upravena např. takto: 

 dominantní písmo: Arial, bezpatkové, vel. 11 – použije se pro základní odstavcové písmo, adresové 
pole a odvolací údaje, 

 písmo pro záhlaví: Cambria, patkové, vel. 22 (název instituce) a vel. 14 (název odboru), 

Úřad vlády České republiky 
Odbor specializovaných bezpečnostních agend  

 písmo pro doplňující údaje v zápatí: Arial, vel. 10. 

Úřad vlády ČR 
nábř. Edvarda Beneše 4 

118 01  Praha 1  

ústředna 224 002 111 
posta@vlada.cz 
dat. schránka ID: trfaa33 

Pro nadpisy odstavců lze použít písmo větší a dokonce patkové. Pro odvolací a doplňující údaje lze použít 
písmo menší, než stanovují pravidla, tj. Arial, vel. 9. Kurziva je vhodná pro zvýraznění kratších textových úse-
ků (skloněné písmo je hůře čitelné). 

POZNÁMKA 

Kromě realizace seminářů Současná legislativa a její dopad na úpravu dokumentů – etiketa a normy 
v písemném styku a Písemná komunikace v praxi – asertivita a empatie v dopisech se zabýváme také 
návrhem hlavičkových papírů. Autorem výše uvedeného návrhu hlavičkového papíru Úřadu vlády České re-
publiky je Radim Martynek, autor první části této publikace. 

7.3 Mezery – shrnutí pravidel  
Od prvních kapitol si říkáme, kde všude napíšeme mezeru – za vypsaným slovem, zkratkou, značkou, čís-
lem nebo interpunkčním znaménkem, … – ale udělejme si krátké resumé, kdy mezeru nenapíšeme: 

 za tečkou v e-mailových a internetových adresách (radim@martynek.cz, www.lek-dobrofen.cz), 
 v peněžních částkách (13.777 Kč), 
 při číselném označování oddílů a částí textu (7.2.5.1), 
 v jednotkách (°C, g.m–2), 
 v některých titulech (Ph.D., Th.D.; Ing. arch.), 
 za počáteční závorkou a počátečním uvozovacím znaménkem a před koncovou závorkou a konco-

vým uvozovacím znaménkem (To je teda „inteligent“.), 
 za čárkou vyznačující desetinná místa (10,5 mm), 
 před/za dvojtečkou při psaní časových údajů (10:30 h) a skóre (4:3); měřítko (1 : 100), 
 před/za spojovníkem (2021-03-21, česko-polský, chcete-li, Brno-Slatina), 
 před/za pomlčkou ve významu až, až do (1939–1945, str. 9–15, pondělí–pátek), 
 před/za lomítkem (100 km/h, účet č. 25616125/0400, čj. Ná/56/07, nad/pod úrovní, se všemi lež-

mi/lžemi), 



 následuje-li více interpunkčních znamének za sebou (Kontaktujte nás na telefonních číslech: 
542 542 888, 542 542 899.), 

 za znaménky +, –, vyznačují-li hodnotu čísla (–5 °C), 
 při psaní samostatných výše položených značek (6 m3, 12°, disketa 3,5”) a při psaní indexů (H2O), 
 mezi číslem a značkou, pokud spojením vzniká přídavné jméno nebo číslovka (15% sleva, 

3násobný, 10denní), 
 při vyplňování rubrik, je-li nedostatek místa (Ing.arch.Jan Novák).  

7.4 Dělení slov 
K dělení slov se použije funkce TE, která umožní úhlednější vzhled. Při blokové úpravě pravého okraje zamezí 
nevhodnému roztažení některých řádků. Při úpravě pravého okraje textového sloupce na praporek zabrání 
příliš velkým rozdílům v délkách řádků.  

 

Dělení slov se nepoužívá v e-mailech. 

7.5 Poznámky pod čarou 
V dokumentech se poznámky pod čarou číslují v celém textu průběžně výše položenými arabskými číslicemi 
s pomocí automatické funkce (viz obrázek). Na neúplných stránkách je poznámka pod čarou také až na patě 
stránky. 

 
Odkaz na poznámku pod čarou se umísťuje za slovo, ke kterému se vztahuje, nebo za větu po tečce nebo 
uvozovce, s níž souvisí.  

Na poznámku pod čarou se nevztahují pravidla o použitém písmu a jeho minimální velikosti.  

PŘÍKLAD 

„Žena neví, co chce, a nedá pokoj, dokud toho nedosáhne.“1  

„A jakmile to dosáhne, neví, co s tím.“2  

Týká se to obvykle žen náročných a v očích mužů nedostupných. „Mnoho žen je tou Julií, která stojí na 
balkóně a čeká na Romea hodného její osobnosti. Ale nesmí to být muž, který vyběhne po schodech do 
pátého patra nebo použije – nedej Sire Otisi – zdviž. Julie čeká na muže, který se bez jištění vyškrábe po 
fasádě nebo se nechá na balkón katapultovat v naději, že jej (a ji) v té rychlosti nemine.“3 

 
__________ 
1 Oscar Wilde 
2 Murphy 
3 Radim Martynek 

7.6 Číslování stránek 
Až na několik výjimek (předmluva, obsah, věnování, poděkování autora) průběžně číslujeme všechny 
stránky arabskými číslicemi – kromě první stránky nebo stránek úvodních. 

Čísla stránek lze umístit do záhlaví nebo do zápatí, na vertikální nebo horizontální střed, na levý nebo 
pravý okraj. Číslování může být na sudých a lichých stránkách zarovnáno k odlišnému okraji: u dokumentů 
zpracovaných do vazby, např. při zrcadlovém tisku, lze číslování umístit na vnějším okraji.  



9.8 Pozdrav 
Pod dopisem uvedeme pozdrav – opět jako zdvořilostní prvek. Výjimkou mohou být typicky úřední písem-
nosti, ve kterých by mohl text Udělujeme Vám pokutu… S přátelským pozdravem vyznít poněkud ironic-
ky. Pokud dopis obsahuje oslovení, v jeho závěru bude uveden také pozdrav. 

Od dřívějších pozdravů Čest práci! Míru zdar! se dostáváme k těm neutrálním S pozdravem nebo stále 
zdvořilejším S přáním hezkého dne – obzvláště v e-mailech. 

V pátek přejeme S přáním hezkého víkendu. V pondělí – chceme-li úředníka pozlobit – S přáním pohodo-
vého zbytku pracovního týdne… 

Čím méně formální vztah k příjemci máte, tím méně formální oslovení a pozdrav lze použít: 

PŘÍKLAD 

S přáním pohodového večera/víkendu    S přáním lukrativního/sympatického dne 

S přáním co nejvzdálenějšího návratu z dovolené S přáním betonové trpělivosti 

Půvabný víkend přeje      Šťastné a veselé… dny nadcházející!  

S přáním dne plného padesáti odstínů šedi  Baf! se… 

(S)mějte se!      Mějte se(x)! 

S omluvou (a přáním lepších zítřků) 

Od roku 2010 se nám vracívá dříve velmi archaické S úctou, přitom jde o ten nejzdvořilejší pozdrav, jaký 
můžeme jinému napsat nebo od jiného obdržet. 

PŘÍKLAD 

S úctou       V dokonalé úctě 

O marketingovou lež jde zpravidla tehdy, pokud projevy úcty vyjadřuje člověk, který nás nezná. Často to 
vídáváme v obchodních dopisech agentů s teplou vodou nebo v psaních cizích pojišťoven. 

Na opačném konci pomyslného řetězu zdvořilosti je pak V povinné úctě… jak mě poučil můj kolega 
MUDr. Radim Uzel (či úplné vynechání pozdravu).  

Ale i zde platí, že čeho je moc, toho je příliš, proto bychom měli s těmito nejvýznamnějšími projevy zdvořilosti 
kořenit jen čas od času, neb opakované používání s úctou ztrácí lesk, šmrnc a grácii… 

Pozdrav se považuje za samostatný odstavec nebo může být součástí odstavce posledního. Začíná vždy od 
stejné svislice jako předcházející odstavec (kromě osobního dopisu).  

PŘÍKLAD 

Srdečně zdraví a 3,47 tun zdraví přeje 

Těším se na setkání s Vámi a srdečně zdravím 

Zdraví zdravý a zdraví přející  

S přáním bezchybných dnešků a dokonalých zítřků 

S přáním dechberoucího roku,  
neb život se neskládá z nádechů a výdechů,  
ale z okamžiků, které nám vzaly dech, se na setkání těší 

Různé typy pozdravů nikdy nekombinujeme (pozdravy nedublujeme). 

PŘÍKLAD – NESPRÁVNÝ 

S pozdravem a v úctě 

S pozdravem a přáním hezkého dne 



9.10.1 Prvopis, druhopis, opis, stejnopis 
Legislativa je v této oblasti velmi plodná, přesto nám v praxi postačí mít dva dokumenty: originál s podpisem 
pro založení do šanonu a nepodepsaný stejnopis pro všechny ostatní případy, např. pro zveřejňování. 

Přesto se v zákonné úpravě setkáváme s dalšími pojmy: 

 prvopis = originál dokumentu opatřený vlastnoručním podpisem nebo nepodepsaný dokument za-
slaný datovou schránkou35, 

 druhopis = prvopis bez vlastnoručního podpisu obsahující jiný prvek autentizace, např. vyznačení 
doložky o shodě opisu s originálem, 

 stejnopis = prvopis bez vlastnoručního podpisu a jiných prvků autentizace (volitelně může obsahovat 
elektronický podpis), 

 opis (kopie) je listina stejného obsahu jako prvopis; nemá-li žádné autentizační prvky, hovoříme o 
prosté kopii; je-li shoda s originálem ověřena doložkou o vidimaci, používá se termínu úředně ověře-
ný opis (tedy druhopis); u vysvědčení se opis vytvoří kopií prvopisu a doložkou tento opis doslovně 
souhlasí s prvopisem,36 

Pokud neprovozujete notářskou kancelář nebo základní/střední školu, pak Vám v praxi budou postačovat 
originály a stejnopisy a vědomí, že nelze vyvěšovat nebo skenovat podepsaný dokument a zveřejňovat 
tak vlastnoruční podpis libovolné osoby… 

9.10.2 Podepisování písemností určených ke zveřejnění na internetu 
… a to ani s cílem vyvěsit jej na internet, zaslat e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky! 
Často se setkáváme s tím, že se starosta podepíše na pozvánku na zasedání zastupitelstva a ta je vyvěše-
na i s podpisem na úřední desce nebo v horším případě naskenována na elektronické úřední desce. 
V případě zkopírování podpisu a jeho zneužití (umístěním na smlouvu nebo směnku), je důkazní břemeno 
v civilním soudním sporu na starostovi, který musí dokázat, že listinu nepodepsal (přičemž ale jde o jeho 
podpis). Málokoho v praxi napadne, že z bezpečnostních důvodů je kopírování nebo skenování podepsa-
ných dokumentů nesmyslné a nebezpečné!  

Pokud dokument rozmnožujeme nebo skenujeme (např. na centrální adresu) nebo vyvěšujeme (např. na 
úřední desku), nepodepisujeme jej, ale zveřejníme stejnopis. Nemáme-li stejnopis k dispozici, podpis při 
kopírování/skenování z bezpečnostních důvodů částečně/zcela zakryjeme. Nikoli razítko, ale podpis nás 
může stát nemálo starostí, pokud dojde k jeho zneužití. 

Vytváříte-li rozhodnutí, které zveřejňujete na úřední desce nebo skenujete na elektronickou úřední desku, 
nemusíte jej podepisovat. Účastník řízení – nedůvěřuje-li obsahu úřední desky – má právo nahlédnout do 
spisu.  

Na písemnosti, které hodláme vyvěsit na (elektronickou) úřední desku, umístíme za přepis jména a příjmení 
zkratku v. r. a místo razítka můžeme do závorky uvést otisk úředního razítka. Obrys razítka nekreslíme 
(zde pouze pro názornost). 

PŘÍKLAD – ORIGINÁL ROZHODNUTÍ ZAKLÁDANÉHO DO SPISU A ZASÍLANÉHO ÚČASTNÍKŮM ŘÍZENÍ POŠTOU (A 

DOTČENÝM ORGANŮM) 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jiho-
moravského kraje, a to podáním učiněným k Městskému úřadu Rosice, Odboru životního prostředí. 

 

Jan Svoboda 
Ing. Jan Svoboda 
vedoucí Odboru životního prostředí 

 
35 § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
36 § 4 vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání 

kulaté 
razítko 



PŘÍKLAD – STEJNOPIS ROZHODNUTÍ ZASÍLANÉHO DATOVOU SCHRÁNKOU/ZVEŘEJŇOVANÉHO NA ÚŘEDNÍ DESCE 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jiho-
moravského kraje, a to podáním učiněným k Městskému úřadu Rosice, Odboru životního prostředí. 

(otisk úředního razítka) 

Ing. Jan Svoboda v. r.  
vedoucí Odboru životního prostředí 

V evidenci se tak nebudou nacházet dvě písemnosti se dvěma čísly jednacími. Pro praxi Vám postačí jed-
nou vytisknout verzi s v. r., kterou můžete donekonečna kopírovat. Jediný podepsaný originál bude založen 
ve spise. 

Z PRAXE 

Málokdo ví, že i nepodepsaná písemnost – záměrně či opomenutím – nemá vliv na zákonnost rozhod-
nutí – viz judikát NSS ze dne 20.10.2011, č. j. 2 As 121/2011 – 90: absence podpisu na rozhodnutí:  

NSS dovozuje, že absence podpisu oprávněné úřední osoby na stejnopisu rozhodnutí zaslaném účastníkovi, 
zejména je-li ve spisu založen stejnopis s podpisem, nemá vliv na zákonnost vydaného rozhodnutí. 

9.10.3 Podepisování písemností zasílaných datovou schránkou 
Řada uživatelů si při zasílání písemností datovou schránkou zvykla podepisovat ji elektronicky. Můžeme 
také vídat situaci, kdy pisatel rozhodnutí vytiskne, orazítkuje, podepíše se do razítka, poté ji naskenuje a ve 
formátu PDF ji posílá datovou schránkou.  

Ustanovení § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
stanoví, že úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný pí-
semně a podepsaný. Již samotné zřízení datové schránky představuje jednoznačné vymezení subjektu, 
proto naplňuje definici elektronického podpisu podle zákona. 

Tento názor podporuje také judikatura.37 Podání odvolání skrze datovou schránku tedy umožňuje identifiko-
vat konkrétní osobu, která právní jednání činí, a tudíž není třeba připojit k podání elektronický podpis. 

Ústavní soud České republiky ve svém nálezu38 konstatoval, že je v rozporu s principy spravedlnosti, vyža-
duje-li orgán zaručený elektronický podpis za situace, kdy byl úkon podán prostřednictvím datové schránky. 
Ústavní soud tak potvrdil, že podání učiněné prostřednictvím datové schránky má stejné právní 
účinky jako písemné podání s podpisem. 

A abychom byli v dokonalém obraze, ocitujme si stanovisko provozovatele datových schránek:  

Podání učiněné fyzickou nebo právnickou osobou-držitelem datové schránky prostřednictvím 
datové schránky zásadně nemusí být podepsáno elektronickým podpisem, neboť autenticitu 
dokumentu zajistí samotný systém datových schránek. Úkon učiněný prostřednictvím datové 
schránky oprávněnou nebo pověřenou osobou (§ 8 odst. 1 až 4, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb.), 
která je k provedení příslušného úkonu oprávněna na základě pověření oprávněnou osobou, má 
podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsa-
ný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob 
(např. podpis dvou jednatelů společnosti s ručením omezeným). V takovém případě by musel být 
dokument podepsán uznávanými elektronickými podpisy všech takových osob. To, zda musí být do-
kument podepsán, stanoví zvláštní právní předpisy, např. správní řád. Pravidla obsažená v zákoně 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce se uplatní pouze 
v případě, že musí být dle jiného právního předpisu dokument opatřen podpisem a nebylo použito ji-
né podpisové techniky a technologie (např. systému datových schránek).39 

 
37 Usnesení Vrchního soudu v Praze z 30.05.2011, sp. zn. 3 VSPH 605/10 
38 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19.01.2016, sp. zn. II ÚS 3042/14 
39 Zdroj: www.datoveschranky.info/dulezite-informace/archiv-novinek/-/asset_publisher/9ycMHB6qj79S/content/informace-k-
podepisovani-dokumentu-dorucovanych-prostrednictvim-datovych-schranek  



18.3 Akademické tituly, vědecko-pedagogické a vojenské hodnosti  
„Češi si potrpí na tituly – nikde jinde ve světě se nepoužívají,“ je častá reakce účastníků našich seminářů. To 
není tak úplně pravda. Používání titulů je u nás historicky zakořeněno již od dob Rakouska-Uherska. 
V zahraničí tituly také uvádějí – ostatně vzpomeňte na seriál Dr. House a jeho nápis na dveřích: Gregory 
House, M.D. Jen vztahy bývají vřelejší oproti Evropě. 

Platí tedy, že člověka s titulem inženýr oslovíme pane inženýre a nezapomeneme před něj přidat vhodný 
přívlastek: Vážený pane inženýre, Milý pane inženýre, … Člověka s titulem magistr oslovíme pane magistře. 
Žádná věda. 

Jak ale oslovíme svého nadřízeného, který je nositelem titulu inženýr, hodnosti docent a jmenuje se Novák?  

Vážený pane docente inženýre Honzo Nováku? 

Oslovujeme podle toho, co je nejvyšší. Nejvyšší je to, co je nejvzácnější. V našem případě je to funkce: 
pane řediteli, pane vedoucí, pane starosto. Nemá-li uživatel významnou funkci, oslovíme jej titulem: pane 
inženýre. Nemá-li akademický titul, oslovíme jej příjmením: pane Nováku. Docentem bude náš nadřízený 
jen pro své studenty nebo kolegy na akademické půdě. 

Představte si městský úřad ve svém městě... Má několik odborů, na odboru může mít – řekněme – 20 úřed-
níků, mezi nimiž může být 10 inženýrů, 5 magistrů, 2 docenti… Ale pouze jeden z nich je vedoucí odboru. 
Proto funkce je v každé společenské skupině tím nejvýznamnějším prvkem pro oslovení. 

Platí zde tzv. pyramida oslovování, která určuje pořadí pro oslovení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není podstatné, zda se jedná o mého nadřízeného (ředitele společnosti), šéfku spolupracující společnosti 
(předsedkyni představenstva 1. VOX, a. s.) nebo vedoucího Úřadu vlády ČR. Ve všech případech oslovení 
funkcí je nejvýznamnější formou oslovení.  

Výjimkou bude situace, kdy funkce není pro oslovení významná. Pokud před vstupem do kanceláře uvi-
díme na dveřích Ing. Jana Nováková, referentka, vhodnější je oslovit ji titulem, neboť oslovení Vážená paní 
inženýrko je významnější než Vážená paní referentko. 

Jak oslovit člověka, který je pověřen řízením městského úřadu, ale nevykonává žádnou jinou funkci? Jed-
noduše: titulem. Nemá-li titul, pak podle pyramidy oslovíme člověka příjmením. 

Analogicky: Vojenskými hodnostmi oslovujeme pouze na armádní půdě, na vojně nebo mezi vojáky. 
Obdivuhodným specifikem Armády České republiky je používání přechýlených ženských funkcí (majorka, 
generálka, …) minimálně od roku 2001 (viz kapitola 9.6.2). 

Z PRAXE 

Ředitel jedné nejmenované organizace získal díky 15 letům stráveným na vysoké škole tři akademické titu-
ly, a tedy správně se píše Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Novák. Poněkud zvláštně působil jeho požadavek 
v interním oběžníku, aby jej podřízení oslovovali Vážený pane magistře magistře magistře.  

Častá reakce bývá: „Magor, magor, magor…“ Významnější pro oslovení je oslovení funkcí: Vážený pane 
řediteli. 

FUNKCE 

 

TITUL 

 

PŘÍJMENÍ 



24 Psaní i/y  
24.1 Obecně  
Jedním z úskalí českého pravopisu je existence měkkého i a tvrdého y. Čeština má sice na rozdíl od někte-
rých jiných jazyků pouze jednu hlásku i (tedy každé i se v češtině vyslovuje stejně), ale volba správného 
písmene i/y bývá leckdy obtížná. Přitom chybování v této oblasti bývá vnímáno jako závažné a pro chybují-
cího často ostudné.  

Záleží na tom, zda písmeno používáme v koncovce, či mimo ni, a také musíme brát v potaz, že u slov cizího 
původu nám naše pravidla nemusejí jednoduše pomoci. Dokonce existují slova a situace, kde jsou obě 
možnosti správné.  

PŘÍKLAD 

„Chtěl bych bít takový jako ty…“  
„Máš tam chybu!“  
„Ne, nemám…“ 

A co je to vlastně koncovka? Koncovka je ta část slova, která se mění při skloňování nebo časování. Kon-
covku tedy mohou mít pouze slova, která mohou měnit svůj tvar. Takovým slovům říkáme ohebná a jsou jimi 
podstatná a přídavná jména, zájmena, část číslovek a slovesa. Neohebná slova pak žádnou koncovku ne-
mají.  

Ovšem i ohebným slovům může v některém tvaru koncovka chybět. Například ve slově žena je neměnnou 
částí žen-, tj. tato část je stejná ve všech pádech a v obou číslech. To, co následuje, je koncovka. V 1. pádě 
čísla jednotného slova žena je koncovkou -a. V témže pádě množného čísla je koncovkou -y (ženy). Pokud 
však vytvoříme tvar 2. pádu množného čísla, získáme tvar bez koncovky (žen). Koncovku je třeba odlišit od 
přípony, kterou se na rozdíl od koncovky netvoří jiný tvar téhož slova, ale slovo jiné, například od slova uči-
tel utvořené slovo učitelka s příponou -ka.   

24.2 Psaní mimo koncovku  
Při psaní i/y mimo koncovku je ve slovech českého původu rozhodující předcházející souhláska; ta může být 
tvrdá, měkká, nebo obojetná.  

A) Souhlásky tvrdé jsou h, ch, k, r, d, t, n. Po nich píšeme tvrdé y: 

hýbat, chytit, pokyn, ryba, tedy, tykev, nýbrž 

B) Souhlásky měkké jsou ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň. Po nich píšeme měkké i: 

život, široký, čistota, říkat, cizinec, jinak, divadlo, ticho, nic 

POZNÁMKA 

Důležité je, jaká předchází souhláska (tedy zvuk), nikoliv písmeno (tedy psaný znak). Proto ve slově ticho 
píšeme měkké i, neboť mu předchází měkká souhláska ť (vyslovujeme ť). To, že je vyjádřena písmenem t, 
není podstatné. 

C) Souhlásky obojetné jsou b, f, m, l, p, s, v, z. Po nich píšeme měkké i, nejde-li o vyjmenovaná slova. Ve 
vyjmenovaných slovech se píše tvrdé y. Toto pravidlo platí i pro slova od vyjmenovaných slov odvozená.  

VYJMENOVANÁ SLOVA 

B být, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka (odvozená slova, např. byt, nábytek, bydlet, bydlo, zbytek, 
aby, býlí; některá vlastní jména, např. Přibyslav, Zbyněk) 

F žádné původem české slovo, kde by se po souhlásce f psalo y, neexistuje  

L slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, lýko, lysý, lýtko, lyže, pelyněk, vzlykat, slynout, plyš, 
plytký, vlys (odvozená slova, např. neslýchaný, mlynář, zalykat se, plynulý, plynárna; některá vlastní jména, 
např. Lysolaje, Volyně) 

M my, mýt, hmyz, myslet, mýlit se, myš, hlemýžď, mýto, mýtit, mykat, zamykat, vymykat se, přimykat se, 
smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mys (odvozená slova, např. myčka, umývárna, úmysl, mysli-
vec, omyl; některá vlastní jména, např. Litomyšl, Kamýk) 



P pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýří, pýřit se, če-
pýřit se (odvozená slova, např. pýchavka, přepych, pytlák, nevyzpytatelný; některá vlastní jména, např. 
Pyšely, Spytihněv) 

S syn, sytý, sýr, syrový, syrý, sychravý, usychat, sýkora, sysel, sýček, syčet, sypat (odvozená slova, např. 
nasytit, synovec, sýpka, zásyp; některá vlastní jména, např. Bosyně) 

V vy, vykat, vysoký, vydra, výr, zvykat, žvýkat, výt, výskat, povyk, vyza, vyžle, cavyky, slova s předponou 
vy- nebo vý- (odvozená slova, např. vysočina, povýšit, zlozvyk, přežvýkavec; některá vlastní jména, např. 
Vyškov, Výtoň) 

Z brzy, jazyk, nazývat (odvozená slova, např. vyzývavý; některá vlastní jména, např. Ruzyně) 

24.3 Koncovky podstatných jmen  
Pomůckou pro psaní i/y v koncovkách podstatných jmen jsou vzory, které jsou voleny tak, abychom z jejich 
výslovnosti poznali, zda psát i, nebo y. Pro zařazení ke vzoru je nejprve nutné určit rod. Rod poznáme podle 
ukazovacího zájmena, které můžeme slovu předřadit. 

POZNÁMKA 

Neměli bychom podléhat pokušení určovat rod podle věcných okolností, neboť rod (podobně jako číslo 
apod.) je pouze mluvnickou kategorií. To, že je slovo mužského rodu, nemusí znamenat, že označuje muže 
(člověk). Slovo ženského rodu zase nemusí označovat ženu (osoba). Rod mužský životný neznamená au-
tomaticky označení živého (sněhulák), naopak slovem rodu mužského neživotného můžeme označit i živé 
osoby (dav). 
Rod mužský životný 

Na slova můžeme ukázat v jednotném čísle zájmenem ten a v množném čísle zájmenem ti. Pokud si nejs-
me jisti, zda jde o rod mužský životný, nebo neživotný, pomůže nám 4. pád. Pokud se shoduje s 2. pádem, 
jde o rod mužský životný (např. drak: 4. p. draka, 2. p. draka).  

Pro tvrdé skloňování je určen vzor pán (pro slova bez koncovky v 1. p.) a vzor předseda (pro slova 
s koncovkou -a v 1. p.). 

Ovšem ne ve všech tvarech píšeme y. V tom nám právě pomůže výslovnost vzorů. 

PŘÍKLAD 

Pozdravte psy. Psi jsou naši pomocníci. (Pozdravte pány. Páni jsou naši přátelé.)  
Pro měkké skloňování je určen vzor muž (pro slova bez koncovky v 1. p.) a vzor soudce (pro slova 
s koncovkou -e v 1. p.).   

Rod mužský neživotný 

Na slova můžeme ukázat v jednotném čísle zájmenem ten a v množném čísle zájmenem ty. Pokud si nejs-
me jisti, zda jde o rod mužský životný, nebo neživotný, pomůže nám 4. pád. Pokud se shoduje s 1. pádem, 
jde o rod mužský neživotný (např. stůl: 4. p. stůl, 1. p. stůl).  

Pro tvrdé skloňování je určen vzor hrad. Pro měkké skloňování je určen vzor stroj.  

Rod ženský 

Na slova můžeme ukázat v jednotném čísle zájmenem ta a v množném čísle zájmenem ty.  

Pro tvrdé skloňování je určen vzor žena. Ovšem i zde najdeme měkké i, a to v koncovce -ami. 

PŘÍKLAD 

Setkali jsme se s ženami. 

POZNÁMKA 

Nezaměňovat např. se slovem rodu mužského neživotného drahokamy. Zde nejde o koncovku -ami, ale o 
koncovku -y podle vzoru hrad. 
Pro měkké skloňování jsou určeny vzory píseň a kost (pro slova bez koncovky v 1. p.) a vzor růže (pro slo-
va s koncovkou -e v 1. p.).  

Rod střední 



28 Předložky s/z  
Předložku s/se píšeme ve spojení se 7. pádem. 

PŘÍKLAD 

 se mnou, s radostí, s bratrem 

Předložka s se vyskytuje i v ojedinělém spojení se 4. pádem. 

PŘÍKLAD 

kdo s koho 

Ve spojení se zájmenem sebou se předložka píše tehdy, pokud vyjadřuje připojení předmětu k podmětu, a 
to i v případě zdvojení. Tam, kde je pouze podmět, předložka se se nepíše: 

PŘÍKLAD 

Vzal mě s sebou.  

Zápasil se sebou.  

Praštil sebou. 

Předložku z/ze píšeme ve spojení s 2. pádem. 

PŘÍKLAD 

 ze dřeva, z minulosti, ze začátku 

Předložku z lze ve 2. pádě psát vždy. Vyjadřuje-li však slovo ve 2. pádě směr z povrchu pryč nebo dolů, lze 
předložku z nahradit předložkou s, zejména je-li to vhodné pro odlišení význam. 

PŘÍKLAD 

ze stolu (ze zásuvky)    se stolu (z povrchu) 

ze skříně (věc se nachází ve skříni)  se skříně (věc leží na skříni) 

 

  



Zeměpisné názvy  
Zeměpisné názvy se píší s velkým písmenem za dodržení výše uvedených obecných pravidel. 

PŘÍKLAD 

Středozemní moře, řeka Vltava 

České středohoří, Lysá hora, Vysočina, Sněžka 

Apeninský poloostrov, poušť Sahara, Vysoké Tatry 

S velkým písmenem se píší i označení typu Polabí, Kolínsko.   

POZNÁMKA 

Podobně znějící názvy se mohou psát odlišně. Například Jižní Amerika se jako název světadílu píše s 
velkým počátečním písmenem (navíc obsahuje další vlastní jméno Amerika), zatímco jižní Morava se píše 
s malým písmenem, neboť nejde o vlastní jméno (vlastním jménem je zde pouze Morava), a to ani tehdy 
pokud tím myslíme Jihomoravský kraj (ať již „velký“ z roku 1960, nebo „malý“ – původně Brněnský – z roku 
2000).   

 

31.4 Názvy států  
Názvy států se píší s velkým písmenem, a to jak v případě oficiálního názvu, tak i v případě zkráceného 
názvu, i když není stanoven jako oficiální. 

PŘÍKLAD 

Česká republika 

Ruská federace, Rusko 

Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

POZNÁMKA 

S velkým písmenem se píše neoficiální označení, je-li zřejmé, že jím rozumíme konkrétní stát: Východní 
Německo (bývalá Německá demokratická republika), ale východní Německo (východní část Německa). 

 

31.5 Názvy správních obvodů  
Názvy správních obvodů se píší s velkým písmenem. 

PŘÍKLAD 

Jihočeský kraj, kraj Jihočeský (ale jižní Čechy) 

okres Kolín, obvod Praha 10 

POZNÁMKA 

Zvláštním případem je Kraj Vysočina, kde došlo k nesystémovému zahrnutí obecného slova do vlastního 
názvu. 

POZNÁMKA 

Do konce roku 2020 existují v ČR paralelně i kraje podle původního uspořádání z roku 1960, např. Západo-
český kraj, kraj Severomoravský.   

 
  


