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Pravidla pro komunikaci se zákazníky (dělenou na osobní, telefonickou, mailovou a písemnou) vytváří nástavbu Etického kodexu 
Úřadu městské části Praha 13 (dále jen úřad), jež řeší především vystupování zaměstnanců úřadu vůči veřejnosti. 
 
Pravidla pro komunikaci slouží jako příručka pro vystupování a formální komunikaci úředníků se zákazníky. Je zde formulován 
správný postup a výčet chyb, jichž se mají úředníci vyvarovat.  
 
Veřejná správa se ve vztahu k zákazníkům chová stejně jako soukromá firma, která poskytuje služby a snaží se zaujmout  
a udržet co nejvíce spokojených zákazníků. Proto je zapotřebí přizpůsobit tomu také chování a vystupování zaměstnanců úřadu 
a nabídnout kvalitní služby. Komunikačním dovednostem a správnému vystupování se lze naučit, záleží pouze na osobním 
přístupu každého jedince (úředníka).  
 
Účelem manuálu je docílit spokojenosti zákazníků prostřednictvím nabídky kvalitních služeb. Svým chováním a přístupem 
směrem k zákazníkům mohou zaměstnanci úřadu přispět k zlepšení image instituce a zvýšení prestiže svého povolání.  
Velkou roli při tom hraje vstřícnost a angažovanost zaměstnanců úřadu vůči zákazníkům a řešení jejich problémů.  
Proto je nutné dbát nejen na vystupování, ale zároveň zvyšovat svou odbornou a kvalifikační úroveň a hledat nové cesty  
pro vyřešení problémů uplatněním vlastní kreativity. 
 
 
 
Základní předpoklady úspěšné komunikace 
1.    Pozdrav a oslovení zákazníka 
2.   Představení vlastní osoby a úřadu 
3.   Příjemné vystupování, taktnost 
4.   Zjištění potřeb/problému zákazníka 
5.   Zákazník vnímá, že je o něj, resp. o řešení jeho problému zájem 
6.    (Nabídka) řešení potřeb/problému zákazníka 
7.    Poděkování a rozloučení se zákazníkem 
8.    Předání kontaktních údajů (vizitka) – zejména při mailové komunikaci 
 
 
 
Prostředí úřadu 
Pro spokojenost zákazníků je nutno dbát nejen na chování a vystupování zaměstnanců úřadu,  
ale také na prostředí vně i uvnitř úřadu.  
 
V průběhu jednání se zákazníkem úředník dbá na následující: 

�  Umožnit zákazníkům snadnou a rychlou orientaci.  
 

•  Povinnost zaměstnanců znát kompetence svých kolegů, aby v případě nutnosti mohli zákazníky odkázat na osobu 
oprávněnou řešit jejich problém.  

•  Dveře kanceláří musejí být označeny číslem a vizitkami se jmény zaměstnanců kanceláře.  
•  Pracovníci jsou povinni nosit na viditelném místě dobře čitelnou jmenovku s celým jménem a pracovní funkcí.  

 
�  Povinnost udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a zároveň dbát na vkusný vzhled kanceláří.  

 
•  Nepřípustné jsou např. nevhodné fotografické kalendáře, špinavé nádobí na stolech, kusy oblečení rozvěšené 

mimo šatní skříně, věšák či jiné místo tomu určené. 
•  Veškerá dokumentace, která se v kancelářích nachází, je uložena ve složkách, odkládacích přihrádkách, šanonech 

či archivačních boxech tak, aby místnost působila úhledně, aby na pracovním stole byl přiměřený volný prostor 
a zákazník neměl možnost náhodně nahlížet do dokumentace, která se netýká jeho záležitosti. 

•  Prostor na chodbě před kancelářemi je nutné udržovat volně průchozí bez jakýchkoliv odložených předmětů.  
 

�  Zákaz kouření. 
 

•  V celé budově ÚMČ 13 a v jeho bezprostřední blízkosti platí pro všechny zaměstnance úřadu zákaz kouření.   
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Profesionální vystupování, taktnost a empatie 
 

�  Vystupovat příjemně, klidně, bez známky nervozity. 
 

•  Pro komunikaci se zákazníkem je zapotřebí mít dobrou náladu a nedat na sobě znát podráždění nebo jiné negativní 
emoce (přílišná euforie také není vhodná). Pro uklidnění pomáhá před samotnou komunikací např. hluboký nádech, 
popřípadě úsměv.  

 
�  Nedávat znát vlastní negativní emoce, reagovat klidně také na nepříjemné či dokonce vulgární zákazníky. 

 
•  Pokud je potřeba něco zdůraznit, lze využít např. neustálé opakování.  
•  Základem je taktnost za každé situace a schopnost vhodně reagovat také v případě, kdy je zákazník vulgární. 

 
PŘÍKLAD: 

„Omlouvám se, Váš problém se snažíme vyřešit.“ 
„Naprosto chápu Vaše rozhořčení. Věřím, že se nám podaří najít pro Vás vhodné řešení.“ 

 
�  Neopovrhovat názory zákazníka. 

 
•  Je nutné projevit empatii a neopovrhovat názory zákazníka, i když mohou být chybné. Je také vhodné mít  

na paměti, že je laik a v řešení problému se nevyzná. Proto je zapotřebí problematiku zákazníkovi patřičně  
vysvětlit a ujistit se, že porozuměl. 

•  Zákazník musí mít pocit zájmu ze strany zaměstnanců úřadu na vyřešení jeho problému.  
 

�  Používat slovo prosím, pokud po zákazníkovi něco vyžadujeme. 
 

PŘÍKLAD: 

„Prosím, podepište se zde.“ 
„Předložte mi, prosím, Váš občanský průkaz.“ 
„Dostavte se, prosím, osobně.“ 

 
�  Přiznat chyby. 

 
•  Pokud došlo ze strany zaměstnanců úřadu k chybě, popřípadě jejich nekorektnímu chování, je nutné se za omyl 

bezpodmínečně omluvit. 
 

PŘÍKLAD: 

„Omlouvám se za vzniklé potíže, …“ 
„Omlouvám se za komplikace...“ 

 
 
 
Komunikace, která směřuje k cíli 
 

�  Vyslechnout a porozumět problému zákazníka. 
�  Držet se tématu řešeného problému. 

 
•  Komunikace se zákazníkem musí být směrodatná a vždy směřovat k vyřešení problému.  

 
�  Nezatěžovat zákazníka nadbytečnými informacemi, které nejsou pro řešení problému podstatné. 
�  Zachovat smysluplnost sdělení, nevytrhovat informace z kontextu. 
�  Zajistit stručnost, srozumitelnost a úplnost informací. 

 
•  Zákazníkovi musí být ve srozumitelné formě poskytnuty všechny potřebné informace, např. výčet všech 

nezbytných dokumentů nutných pro vyřešení problému. 
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Začátek komunikace 
 
1.   POZDRAV + OSLOVENÍ  
 

�  Standardním oslovením je pane/paní nebo slečno ve spojení s příjmením zákazníka. 
 
•  Oslovení slečno se zpravidla užívá, jen pokud si to daná žena přeje, v ostatních případech užijeme oslovení paní. 
 
�  Oslovovat vždy v 5. pádě. 

 
PŘÍKLAD: 

„Pane Nováku“ 
„Paní Nová“ 
 

 
�  Užívat akademických, případně funkčních titulů. 
 
•  Pokud se zákazník představí s titulem (Mgr. Pavla Nová), užívá se tento titul také při oslovení. 
•  Rovněž platí, má-li žena akademický titul, oslovujeme ji paní, i když není provdaná.  

 
PŘÍKLAD (akademický titul): 

„Pane inženýre“ 
„Paní magistro“ 

 
PŘÍKLAD (funkční titul): 
„Pane vedoucí“  
„Paní ředitelko“ 

 
 
2.   PŘEDSTAVENÍ ÚŘADU/ODBORU + PŘEDSTAVENÍ VLASTNÍ OSOBY (případně FUNKCE) 
 

�  Zákazník musí vědět, s kým jedná. 
 
•  Při představování je nutné nejen pozdravit, ale rovněž představit úřad/odbor, jež je zastupován, a také vlastní 

osobu (jménem při osobní a telefonické komunikaci, titul uvést při písemné komunikaci), popřípadě uvést funkci 
(označení pracovní pozice), zvláště při telefonické komunikaci. 

 
PŘÍKLAD představení se při telefonické komunikaci: 

„Dobrý den, ekonomický odbor, Úřad městské části Praha 13, Jan Novák.“ 
 
 
 
Zjištění potřeb zákazníka 
 
DOTAZ NA PROBLÉM 
 

�  Vnímat problém/potřeby zákazníka (100% koncentrace na identifikaci problému). 
�  Nepřerušovat zákazníka. 
 
•  Zákazník musí vnímat, že je o něj, resp. o řešení jeho problému zájem. Základem je trpělivé vyslechnutí zákazníka, 

popř. řádné prostudování textu při písemné komunikaci. 
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Řešení potřeb zákazníka 
 
NABÍDKA (různých možností) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

�  Vyhýbat se příliš odborné mluvě. 
 
•  Ne vždy hovoříme s odborníky, proto je nutné umět vysvětlit problematiku srozumitelným jazykem také laikovi. 

Příkladem může být slovo participace, kdy občané nemusejí tento pojem znát, proto je nutné jej opsat jinými slovy. 
 

PŘÍKLAD: 

„Na rozhodování o dění v městské části se můžete podílet také vy a budeme rádi, když nám sdělíte svůj názor.“ 
 

�  Vyhýbat se familiárnosti v projevu. 
�  Vyhýbat se rozkazovacímu způsobu, především slovu „musíte“. 

 
PŘÍKLAD: 

„Prosím, podepište se na tomto místě.“ 
 

�  Nepoužívat slovní vatu („vlastně“, „prostě“ apod.). 
�  Dodržovat spisovný projev. 
�  Dodržovat věcné a srozumitelné vyjadřování. 

 
 
 
Závěr komunikace 
 
Dle situace PODĚKOVÁNÍ + ROZLOUČENÍ + příp. PŘEDÁNÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ 
 

•  Na konci každé komunikace, ať už ústní nebo písemné, musí proběhnout rozloučení se zákazníkem a případné 
poděkování za poskytnuté informace, podnětné námitky apod. Rovněž je vhodné poskytnout zákazníkovi 
kontaktní údaje (vizitku).  

 
PŘÍKLAD: 

„Přeji příjemný den.“ 
„Přeji Vám příjemný den, a pokud budete mít další dotazy, prosím, obraťte se na mne. Zde je má vizitka.“ 
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VHODNÁ KOMUNIKACE 
 
Vzhled zaměstnance úřadu: Business Casual Dress Code  
 
První dojem vytváří vzhled, proto je zapotřebí dbát na vkusné a spíše formální oblečení. Vzhled musí být decentní, upravený 
a dostatečně reprezentující instituci. Nutno dbát také na čistotu oblečení a zamezení tělesným pachům (pot aj.). 
 

•  Business casual je označení pro předepsaná pravidla oblékání (dress code) do práce. Tento styl nevyžaduje příliš 
formální oblékání, jedná se spíše o uvolněnější, ovšem stále profesionální oblečení. 

 
Doporučení pro muže: 

�  Oblek neutrální barvy  
�  Košile v decentních barvách bez výrazných vzorů 
�  Polo tričko / polo košile v decentních barvách bez výrazných vzorů 
�  Pulovr nebo vesta 
�  Dlouhé kalhoty 
�  Uzavřená obuv 

a podobně 
 
Doporučení pro ženy: 

�  Kalhotový nebo sukňový kostým 
�  Dlouhé kalhoty decentního střihu a barev 
�  Vesta, blejzr, bolerko 
�  Halenka 
�  Šaty nebo sukně ke kolenům nebo delší 
�  Společenská obuv 

a podobně 
Mini sukně nebo hluboký výstřih se nedoporučuje. 

 
 
 
Neverbální komunikace 
 
Osobní komunikace znamená komunikovat nejen slovy, ale také prostřednictvím řeči těla. Neverbální komunikací  
jsou vyjadřovány negativní i pozitivní pocity a nálada, a proto je nutné „vysílat“ vhodné signály a dávat si pozor na gestikulaci 
rukou, mimiku obličeje aj. Pro správnou neverbální komunikaci je vhodné: 
 

�  Navázat se zákazníkem oční kontakt. 
 

•  Očním kontaktem může být vyjadřována pozornost vůči zákazníkovi stejně jako nedostatek zájmu o něj.  
Proto je zapotřebí pohledem příliš netěkat nebo „nezírat“ upřeně jen do jednoho bodu. 

•  Je zapotřebí dávat si pozor na délku očního kontaktu. Standardní je po dobu několika sekund (cca 5 až 10)  
setrvat pohledem na zákazníkovi a poté jej na okamžik odvrátit např. doleva/doprava.  

 
�  Usmívat se na zákazníka. 
�  Přikyvovat hlavou na důkaz zájmu a porozumění problému zákazníka. 

 
•  Přikyvování hlavou značí soustředěnost na zákazníka, naslouchání a pochopení jeho problému. Ovšem je zapotřebí 

vyhnout se příliš časté frekvenci přikyvování, kdy to může vyvolat dojem nezájmu popř. nesoustředěnosti. 
 

�  Nepřehánět gestikulaci rukou. 
 

•  Je zapotřebí dbát např. na klidnou gestikulaci rukou. Nevhodné je ťukání tužkou, klepání nohou nebo prsty, 
ruce založené v kapsách atd., což značí nezájem, nervozitu aj. 

 
�  Získání si důvěry zákazníka. 

 

    3. Pravidla osobní komunikace se zákazníkem
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Struktura osobní komunikace se zákazníkem 
 
1.   POZDRAV + PŘEDSTAVENÍ VLASTNÍ OSOBY (popř. FUNKCE) + DOTAZ NA PROBLÉM  
 

PŘÍKLAD: 

„Dobrý den, jmenuji se Jan Novák a jsem referent ekonomického odboru, co pro Vás mohu udělat?“  
 
�  Pokud to situace dovoluje, je vhodné zvednout se od stolu, když zákazník vchází do kanceláře  

a nabídnout mu místo k sezení.  
�  Viditelné umístění vizitky na oděvu s celým jménem a funkcí/pracovní pozicí. 
�  I když je na dveřích, za přepážkou nebo na oděvu umístěna vizitka se jménem, je slušné představit se  

zákazníkovi také osobně. 
�  Neskákat zákazníkovi do řeči (nechat jej domluvit). 
�  Udržovat potřebnou plynulost, rychlost a míru hlasitosti řeči. 

 
•  Během rozhovoru je nutné zajistit srozumitelnost projevu, zpravidla platí, přidat na hlase a mluvit pomaleji. 

 
�  Dodržovat jasnou a zřetelnou výslovnost (artikulaci). 
�  Vyhýbat se používání zvuků jako „ehmmm“, „éééé“ apod.  
�  V průběhu delšího vyjádření zákazníka je vhodné občas pronést „ano“, „rozumím Vám“. 

 
 
2.   NABÍDKA ŘEŠENÍ PROBLÉMU 
 

�  Samozřejmostí je snaha nabídnout (různé možnosti) řešení problému. 
�  V případě nutnosti odkázat na kolegu, který je kompetentní problém vyřešit. 

 
•  Aby mohl být zákazník odkázán na kolegu s oprávněním řešit jeho problém, je nutné znát kompetence ostatních 

zaměstnanců úřadu. 
•  Odkázat zákazníka na jiného kolegu je pouze krajním řešením, pouze pokud je to zcela nezbytné (nedostatečné 

kompetence pro rozhodování o řešení problematiky nebo nedostatečné zkušenosti a znalosti pro řešení 
problematiky). 

•  Před odkázáním zákazníka na jiného kolegu je nutné: 
— omluvit se zákazníkovi, že jej odkazujete na jiného zaměstnance, 
— vysvětlit zákazníkovi, proč je odkázán na jiného zaměstnance, 
— ujistit se, že zákazník souhlasí, 
— sdělit zákazníkovi jméno zaměstnance, na kterého je odkazován, číslo dveří a popsat cestu,  

popř. zákazníka ke kolegovi odvést  
— před odchodem zákazníka se s ním nezapomenout také rozloučit.  

 
PŘÍKLAD: 

„Omlouvám se, nejsem kompetentní osoba, která Vám může pomoci, ale kolega XY Vám jistě rád odpoví,  
číslo jeho kanceláře je…“ 
nebo 
„Omlouvám se, nejsem schopen Vám poradit, ale mohu Vám zavolat kolegu, který Vám s tím jistě pomůže.“  

 
 
3.   PODĚKOVÁNÍ + ROZLOUČENÍ 
 

•  Na konci rozhovoru je slušností a samozřejmostí se se zákazníkem rozloučit. 
 

PŘÍKLAD: 

„Přeji Vám příjemný den, na shledanou.“ 
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Nepřítomnost zaměstnance úřadu 
 

�  Na dveřích kanceláře musí být umístěny informace o zástupu.  
•  Informace, resp. čitelně napsané údaje o zástupu musí obsahovat: 

— jméno zastupujícího kolegy, 
— číslo kanceláře zastupujícího kolegy (popř. kontaktní údaje na zastupujícího kolegu; telefon, e-mail), 

 
 
 
ČEHO SE VYVAROVAT 
 
Nevhodné oblečení 
 

•  Nevhodně zvoleným oblečením se snižuje reprezentativnost osoby a úřadu. Dle etikety oblékání do zaměstnání  
(na úřadě) není vhodné: 
— odhalená ramena, záda či břicho,  
— krátké kalhoty nebo kraťasy, bermudy, minisukně (do půlky stehen a kratší), 
— plážová, domácí („papuče“) či sportovní (tenisky) obuv, 
— křiklavé barvy nebo vzory a potisky na oblečení, průhledné materiály, 
— džíny potrhaného vzhledu nebo s nášivkami a jiným zdobením, 
— špinavé oblečení,  
— piercing, viditelná tetování aj. 

 
 
 
Nedostatečné pozdravení a představení (popř. oslovení) 
 

•  Nedostatečné pozdravení nebo představení vlastní osoby je neslušné, stejně jako nevhodně použité oslovení. 
 

PŘÍKLAD nevhodného oslovení: 

„Pane Novák, já jsem Jan Zelenka.“ 
 
 
 
Užívání příliš odborného jazyka 
 

•  V komunikaci se zákazníky (laiky) není vhodné užívat odborné pojmy. Zákazníci mohou být zmatení, popřípadě 
pokud se nestydí, musejí se doptávat na význam slov. Je nutné vyhnout se zejména několika odborným pojmům 
v jedné větě.  

 
PŘÍKLAD příliš odborného vyjádření: 

„Podílet se na správě věcí veřejných prostřednictvím participace můžete spolu s municipalitou i vy díky účasti  
na společných workshopech.“ 
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Užívání superlativů, lidové nebo vulgární mluvy 
 

•  Používání slangu, superlativů a další nespisovné mluvy je při úřední komunikaci nevhodné, komunikace tak ztrácí  
na vážnosti a racionalitě. Zákazník může ztratit potřebu racionálního vyjádření svého problému a může dojít  
k jeho nepochopení. 

 
PŘÍKLAD nevhodného vyjadřování: 

„Tady na ten řádeček váš podpis, prosím.“ 
„Mějte se, nashle.“  
„Ježišmárija, to nevím.“  
„Proboha, to netuším.“ 

 
 
 
Odbytí zákazníka s řešením problému 
 

•  Zcela nevhodné a neprofesionální je zákazníkovi neporadit a ani jej neodkázat na kompetentní osobu,  
která mu může pomoci.  

 
PŘÍKLAD nedostatečně vyřešeného problému:  

„Omlouvám se, ale na tuhle otázku Vám nedokážu odpovědět a ani nevím, kdo se tomu věnuje.  
Zkuste zaklepat jinde. Na shledanou“  

 
 
 
Užití sarkasmu, ironie, povzdechů a ledabylého/unaveného tónu hlasu 
 

•  Užití ironie, sarkasmu a ledabylého, nepřítomného hlasu či povzdechů může u zákazníka vyvolat pocit 
nedůležitosti/méněcennosti a bagatelizování jeho problému. Zákazník může nabýt dojmu, že svými 
potřebami/problémy obtěžuje, popř. tím může být vyvolán jeho negativní postoj vůči zaměstnancům úřadu  
a úřadu samotnému. 

 
PŘÍKLAD nevhodné reakce: 

„Ach jo, s čím potřebujete poradit?“ 
„Nooo, co je?“ 
„Proč děláte z komára velblouda?“ 
„Kvůli takové hlouposti jste sem nemusel chodit.“ 

 
 

3. Pravidla osobní komunikace se zákazníkem
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VHODNÁ KOMUNIKACE  
 
Rychlost vyřízení telefonátu 
 

�  Nenechávat zákazníka čekat. 
 

•  Cílem je vyřešit problém co nejrychleji. Pokud si řešení problému žádá více času nebo je zapotřebí sehnat 
podkladové materiály, je vhodné ukončit rozhovor, zjistit potřebné informace a zavolat zákazníkovi nazpět. 
Předtím je však nutné: 
— omluvit se zákazníkovi za přerušení hovoru, 
— vysvětlit zákazníkovi, proč není možné vyřídit hovor ihned, 
— vzít si kontakt na zákazníka, 
— poděkovat za trpělivost  
— rozloučit se se zákazníkem. 

 
PŘÍKLAD: 

„Omlouvám se, v tuto chvíli u sebe nemám potřebné podklady, mohl byste mi dát své telefonní číslo?  
Zavolám Vám později. Moc Vám děkuji za pochopení a přeji hezký den.“ 

 
 
 
Udržení hlasového kontaktu 
 

�  Udržovat se zákazníkem hlasový kontakt. 
 

•  Zákazník musí mít pocit, že je neustále vnímán, k tomuto se využívá opakování frází.  
Ovšem je nutné to s opakováním nepřehánět. 

 
PŘÍKLAD: 

„Ano.“ 
„Rozumím.“ 
„Děkuji.“ 

 
 
 
Struktura telefonické komunikace se zákazníkem 
 
1.   ZVEDÁNÍ TELEFONŮ 
 

�  V kanceláři by měla vždy zůstávat minimálně jedna kompetentní osoba, která může zvedat telefony  
anebo by měla být telefonní linka přesměrována na jiného úředníka. 

�  Nenechávat telefon dlouho vyzvánět, maximálně 15–20 vteřin.  
 

    4. Pravidla TELEFONICKÉ komunikace se zákazníkem 



Úřad městské části Praha 13 

 

4. Pravidla TELEFONICKÉ komunikace se zákazníkem 13 

2.   POZDRAV + PŘEDSTAVENÍ ÚŘADU A ODBORU/ODDĚLENÍ + PŘEDSTAVENÍ VLASTNÍ OSOBY  
(popř. FUNKCE) + DOTAZ NA PROBLÉM 
 

�  Zákazník musí vědět, kam se dovolal a s kým hovoří. 
 

•  Po pozdravu je nutné PŘEDSTAVIT nejen sebe celým jménem, ale také ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 13 včetně 
příslušného ODBORU/ODDĚLENÍ. 

 
PŘÍKLAD: 

„Dobrý den, Úřad městské části Praha 13, Odbor dopravy, Jan Novák, jak Vám mohu pomoci?“ 
 

�  Neskákat zákazníkovi do řeči (nechat jej domluvit). 
�  Nepřerušovat náhle rozhovor, bez předešlé omluvy. 
�  Udržovat potřebnou plynulost, rychlost a míru hlasitosti řeči. 

 
•  Během rozhovoru je nutné zajistit srozumitelnost projevu, zpravidla platí: přidat na hlase a mluvit pomaleji. 

 
�  Dodržovat jasnou a zřetelnou výslovnost (artikulaci). 
�  Vyhýbat se používání zvuků jako „ehmmm“, „éééé“ apod. 

 
 
3.   NABÍDKA ŘEŠENÍ PROBLÉMU A PŘEPOJOVÁNÍ HOVORŮ 
 

�  Samozřejmostí je snaha nabídnout (různé možnosti) řešení problému. 
�  V případě nutnosti odkázat na kolegu, který může problém vyřešit. 

 
•  Aby mohl být zákazník odkázán na kolegu s oprávněním řešit jeho problém, je nutné znát kompetence ostatních 

zaměstnanců úřadu. 
•  Odkázat zákazníka na jiného kolegu je pouze krajním řešením, pouze pokud je to zcela nezbytné (nedostatečné 

kompetence pro rozhodování o řešení problematiky nebo nedostatečné zkušenosti a znalosti pro řešení 
problematiky). Před přepojením hovoru je nutné: 
— omluvit se zákazníkovi za to, že bude přepojen, 
— vysvětlit zákazníkovi, proč musí být přepojen, 
— ujistit se, že zákazník souhlasí s přepojením,  
— VŽDY předat jméno a telefonní číslo na kompetentní osobu pro případ, že by se spojení nezdařilo, 
— před samotným přepojením se nezapomenout se zákazníkem rozloučit. 

 
PŘÍKLAD: 

„Omlouvám se, nejsem kompetentní osoba, která Vám může pomoci, ale kolega XY Vám jistě rád odpoví. Mohu 
Vás na něj přepojit. Pokud by se spojení nezdařilo nebo pokud by pan XY telefon nezvedal, prosím zkuste zavolat 
později přímo na telefonní číslo XXXXXXXXX. (…) Děkuji a přeji hezký den.“ 

 



4. Pravidla TELEFONICKÉ komunikace se zákazníkem 
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�  Pokud je zapotřebí zajistit si pro řešení problému více času, dohodnout se zákazníkem termín,  
kdy mu zavoláme zpět. 

 
•  V případě, že není možné z jakýchkoliv důvodů požadavek zákazníka vyřešit ihned, nebo pokud je nutné  

zajistit si pro vyřešení problému podkladové materiály, je vhodné rozhovor ukončit a zavolat zákazníkovi nazpět. 
Předtím je však nutné: 
— omluvit se zákazníkovi za skutečnost, že není možné jeho problém vyřešit okamžitě, 
— vysvětlit zákazníkovi, proč není možné vyřídit jeho záležitost ihned, 
— vzít si telefonický kontakt na zákazníka, 
— navrhnout termín, kdy bude zákazník opět kontaktován, 
— ověřit si, zda s navrženým termínem zákazník souhlasí, 
— poděkovat za trpělivost  
— rozloučit se se zákazníkem. 

 
PŘÍKLAD: 

„Omlouvám se, ale bohužel nemám momentálně k dispozici všechny potřebné podklady, abych Vám mohl 
poskytnout ucelené informace ohledně Vašeho dotazu. Mohu Vás poprosit o Vaše telefonní číslo? 
Zavolám Vám zpět asi za hodinu. Bude Vám to vyhovovat? Moc Vám děkuji za pochopení a na shledanou.“ 

 
 
4.   PODĚKOVÁNÍ A ROZLOUČENÍ 
 

•  Na konci rozhovoru je slušností a samozřejmostí zákazníkovi poděkovat a rozloučit se s ním. 
 

PŘÍKLAD: 

 „Děkuji Vám a přeji hezký den.“ 
 
 
5.   ZAVĚŠENÍ TELEFONU 
 

�  Zavěsit telefon jako poslední. 
 
•  Jelikož se může stát, že si zákazník po rozloučení vzpomene na něco dalšího a bude chtít pokračovat v rozhovoru,  

je vhodné vyčkat 2–3 sekundy a ujistit se, že byl hovor opravdu ukončen, a teprve poté zavěsit telefon. 
 

�  Nezačínat rozhovor s kolegou před položením telefonu. 
 
 
 
ČEHO SE VYVAROVAT 
 
Nevhodné představení se 
 

•  Při nevhodně zvoleném představení se, popř. oslovení vznikají časové prodlevy, kdy se zákazník musí doptávat,  
zda se dovolal správně. 

 
PŘÍKLAD nevhodného představení: 

„Haló?“ 
„Prosím?“ 
„Recepce.“ 
„Úřad městské části.“ 
Představení pouze příjmením, např.: „Novák“ 
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Užívání příliš odborného jazyka 
 
•  V komunikaci se zákazníky (laiky) není vhodné užívat odborné pojmy. Zákazníci mohou být zmatení, popřípadě 

pokud se nestydí, musejí se doptávat na význam slov. Je nutné vyhnout se zejména několika odborným pojmům 
v jedné větě.  

 
PŘÍKLAD nevhodného vyjádření: 

„Podílet se na správě věcí veřejných prostřednictvím participace můžete spolu s municipalitou i vy díky  
účasti na společných workshopech.“ 

 
 
 
Užívání superlativů, lidové nebo vulgární mluvy 

 
•  Používání slangu, superlativů a další nespisovné mluvy je při úřední komunikaci nevhodné, komunikace tak ztrácí  

na vážnosti a racionalitě. Zákazník může ztratit potřebu racionálního vyjádření svého problému a může dojít  
k jeho nepochopení. 

 
PŘÍKLAD nevhodného vyjadřování: 

„Pak si zajděte na berňák.“  
„Doneste s sebou papíry.“  
„Přepojím Vás na kolegyňku.“ 

 
 
 
Odbytí zákazníka s řešením problému  
 

•  Zcela nevhodné a nekorektní je zákazníkovi neporadit s řešením problému a ani jej neodkázat na kompetentní 
osobu, která mu může pomoci.  

 
PŘÍKLAD nedostatečně vyřešeného problému: 

„Na tuhle otázku Vám nedokážu odpovědět, to vůbec neřešíme a ani nevím, kdo se tomu věnuje,  
zkuste zavolat na jiné oddělení/recepci, snad Vám poradí. Na shledanou.“  

 
 
 
Nevhodné poznámky  

 
•  Pokud se zákazník dovolal např. na oddělení, které nemá v kompetenci řešení jeho problému, není vhodné 

vyjadřovat údiv nad tím, že zákazník volá na dané číslo. 
 

PŘÍKLAD nevhodné poznámky: 

„Proč voláte k nám, na matriku, když chcete řešit ekonomické záležitosti?!“ 
 

•  K tomuto se váže také používání ironie, sarkasmu, povzdechů a ledabylého, nepřítomného hlasu, čímž může být 
u zákazníka vyvolán pocit jeho nedůležitosti/méněcennosti a bagatelizování jeho problému. 

 
PŘÍKLAD nevhodné poznámky: 

„A kvůli tomu voláte?“ 
„Ach jo, s tím bude problém.“ 

 
 
 
Rušivé vlivy – akustické pozadí 
 

•  Kvalita a srozumitelnost hovoru je ovlivněna akustickým pozadím, jako je hlučná tiskárna, vyzvánění jiných 
telefonů, konverzace kolegů, zapnuté rádio apod. Všechny tyto rušivé vlivy vytváří u zákazníka špatný  
dojem (nemusí rozumět) a zároveň dochází k snížení koncentrace a vnímání zákazníka a jeho problému.  

 

4. Pravidla TELEFONICKÉ komunikace se zákazníkem 
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VHODNÁ KOMUNIKACE  
 
Včasné odpovídání na e-maily zákazníků 
 

�  Odpovídat na všechny e-maily. 
 

•  Odpovídat co nejrychleji, zpravidla do dvou pracovních dnů.  
•  Je-li potřeba na vyřešení problému více času, je nutné vyrozumět také zákazníka: 

— omluvit se za časovou prodlevu, 
— vysvětlit zákazníkovi důvod časové prodlevy pro vyřízení e-mailu, 
— poděkovat za shovívavost. 

 
PŘÍKLAD: 

„Omlouváme se, ale nejsme schopni vyřešit Váš problém ve standardní době dvou pracovních dnů,  
proto Vás prosíme o shovívavost, Váš problém řešíme. Děkujeme za pochopení.“ 

 
�  Je vhodné mít nastavenou automatickou odpověď pro všechny příchozí e-maily.  

 
•  Díky automatické odpovědi dostane zákazník ihned zpětnou vazbu o doručení svého e-mailu a je tak ujištěn,  

že se jeho záležitost se vyřizuje. 
 

PŘÍKLAD: 

Dobrý den, 
děkujeme za Váš e-mail. Na Váš dotaz se budeme snažit odpovědět do 2 pracovních dnů. 
S pozdravem a přáním příjemného dne 
 
Ing. Jan Novák 
referent ekonomického odboru 
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5 
Tel: XXXXXXXXX 
Web: https//www.praha13.cz 
E-mail: xxx@praha13.cz 
 
 

 
Struktura e-mailové komunikace se zákazníkem 
 
1.   PŘEDMĚT E-MAILU 
 

�  Vždy uvádět předmět e-mailu. 
 

•  Předmět e-mailu představuje stručný a výstižný nadpis textu, čímž je identifikována jeho priorita. 
•  Při odpovědi na e-mail je nutné zachovat název předmětu, e-mailová komunikace je tak lépe rozpoznatelná.  

Ovšem při odpovědi na e-mail, který neobsahuje předmět, je vhodné jej doplnit. 
 
 
2.   POZDRAV + OSLOVENÍ  
 

•  Stejně jako u ústní komunikace je na úvod potřeba pozdravit a oslovit zákazníka. 
 

PŘÍKLAD: 

„Vážený pane, / Vážená paní,“ 
„Vážený pane inženýre,“ 
„Vážený pane Nováku,“ 

 

    5. Pravidla E-MAILOVÉ komunikace se zákazníkem 
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3.   FORMÁTOVÁNÍ A TEXT E-MAILU 
 

�  Zachovat jednotné formátování v celém e-mailu a tím zachovat celistvost textu. 
�  Psát text od levé svislice. 
�  Psát text v odstavcích zpravidla se zarovnáním do bloku. 
�  Vynechávat 1 volný řádek mezi odstavci a také mezi oslovením a prvním odstavcem. 
�  Používat font Arial, Calibri nebo Times New Roman. 
�  Používat písmo velikosti 10 až 12. 
�  Používat jednoduché řádkování. 
�  Vyvarovat se častého užívání velkých písmen (Caps Lock) a vykřičníků. 
�  Pro zvýraznění části textu použít ztučnění, kurzívu nebo podtržení (vždy užívat jen jeden způsob zvýraznění, 

nekombinovat mezi sebou). 
 

PŘÍKLAD: 

„Při řešení Vaší žádosti o příspěvek na bydlení jsme rozhodli následovně…“  
 
 
4.   PŘÍLOHY 
 

�  Pokud je součástí e-mailu příloha, je nutné uvést odkaz na danou přílohu již v textu (jinak si ji příjemce/adresát  
nemusí všimnout). 

 
PŘÍKLAD: 

„V příloze zasílám dokument, který Vám blíže vysvětlí, jak dále postupovat.“ 
 
 
5.   ROZLOUČENÍ + ELEKTRONICKÁ VIZITKA 
 

•  Na konci textu nesmí chybět rozloučení se jménem a identifikačními údaji vlastní osoby odesílatele  
(elektronická vizitka).  

•  Podpis a elektronickou vizitku lze nastavit automaticky v každém e-mailu, čímž je zajištěna jednotnost 
identifikace. Vizitka by měla obsahovat: 
— jméno a příjmení, 
— funkci (pracovní pozici), 
— název úřadu  
— kontaktní údaje (adresa, telefon, web a e-mail). 

 
PŘÍKLAD: 

S pozdravem 
 
Ing. Jan Novák 
referent ekonomického odboru 
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5 
Tel: XXXXXXXXX 
Web: https//www.praha13.cz 
E-mail: xxx@praha13.cz 
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Gramatika  
 

�  Kontrola textu. 
�  Nespoléhat pouze na automatickou kontrolu. 
�  Úprava písemností se řídí ČSN 01 6910 ze dne 1. 7. 2014, případně novelizací této normy. 

 
•  Při psaném textu je nutné dbát na správnou gramatiku. Pro lepší kontrolu je možné si v e-mailu zapnout 

automatickou kontrolu pravopisu, ovšem ani ta nám nemůže zaručit 100% správnost, proto je zapotřebí si text 
vždy po sobě ještě přečíst a zkontrolovat. 

•  Za oslovením se píše čárka a další odstavec začíná malým písmenem.  
 

PŘÍKLAD: 

Vážená paní magistro,  
 

dovolte mi...  
 
 
 
Přeposílání e-mailů  
 

�  Pokud je nutné e-mail přeposlat některému z kolegů, VŽDY o této skutečnosti INFORMOVAT TAKÉ ZÁKAZNÍKA 
 

•  Přeposlat e-mail zákazníka jinému kolegovi je pouze krajním řešením, pouze pokud je to zcela nezbytné 
(nedostatečné kompetence nebo nedostatečné zkušenosti a znalosti pro rozhodování o řešení problematiky). 
Před přeposláním e-mailu kolegovi, který se jím bude zabývat, o tom musí být informován také zákazník,  
a proto je nutné, 
— omluvit se zákazníkovi za to, že bude jeho e-mail přeposlán, 
— vysvětlit zákazníkovi, proč musí být jeho požadavek přeposlán, 
— vysvětlit proč byl e-mail přeposlán jinému, 
— poskytnout zákazníkovi jméno a kontakt na kompetentní osobu (kolegu, který bude problém řešit). 

 
PŘÍKLAD: 

„Omlouvám se, ale nejsem kompetentní řešit danou problematiku, proto jsem přeposlal Váš e-mail svému 
kolegovi XY, který se danou problematikou zabývá a bude Vám schopen poradit. Kontakt na mého kolegu  
XY je tel: XXXXXXXXX nebo e-mail: XY@ praha13.cz.“  

 
 
 
Archivace komunikace (e-mailů) 
 

•  Každou komunikaci se zákazníkem, která proběhne elektronicky, je vhodné archivovat, např. uložením na pracovním 
serveru, a to z důvodu možnosti pozdějších sporů, jež by mohly během komunikace vzniknout.  

 
 
 
Nastavení filtru zpráv 
 

•  Pro příjem e-mailů je nutné mít správně nastavený filtr zpráv. Pomocí filtru zpráv jsou příchozí e-maily tříděny 
a promazávány. Proto je nutné zajistit, aby e-maily nebyly chybně vyhodnocovány jako spamy.  

•  Ve filtru lze nastavit také upozornění na mobilní telefon o příchodu e-mailu, přesměrovat e-mail  
na jinou e-mailovou adresu, popřípadě zajistit automatickou odpověď (viz dále). 
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Automatická odpověď během nepřítomnosti 
 

•  V případě nepřítomnosti zaměstnance úřadu musí být zajištěno odesílání automatické odpovědi  
na příchozí e-maily. Automatická odpověď v nepřítomnosti musí obsahovat:  
— omluva za nepřítomnost, 
— důvod nepřítomnosti, 
— doba nepřítomnosti, 
— kontaktní osoba, na kterou se mohou zákazníci v případě urgence obrátit (telefon, e-mail),  
— poděkování za pochopení. 

 
PŘÍKLAD: 

Dobrý den, 
z důvodu mé plánované dovolené v termínu 25. 6. – 5. 7. 2020 nebudu v těchto dnech k zastižení.  
Pokud máte k řešení naléhavé záležitosti, obraťte se prosím na mého kolegu XY, na tel: XXXXXXXXX  
nebo e-mail: XY@ praha13.cz. Za způsobené komplikace se omlouvám. 
 
Děkuji za pochopení. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jan Novák 
referent ekonomického odboru 
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5 
Tel: XXXXXXXXX 
Web: https//www.praha13.cz 
E-mail: xxx@praha13.cz 

 
 
 
ČEHO SE VYVAROVAT 
 
Vynechání předmětu e-mailu 
 

•  Nechat políčko předmětu prázdné se považuje za nezdvořilé. Navíc si adresát e-mailu nemusí všimnout,  
nebo jej bude ignorovat, jelikož nerozpozná jeho prioritu. 

 
 
 
Vynechání nebo nesprávné oslovení 
 

•  Vynechat oslovení nebo použití nevhodného oslovení v úředním dopise je považováno za neprofesionální  
a snižuje to vážnost textu. 

 
PŘÍKLAD nesprávného oslovení: 
„Dobrý den pane.“ 

 
 
 
Přílišné používání velkých písmen (Caps Lock) a vykřičníků 
 

•  Časté užití kapitálek nebo vykřičníků (popř. jejich kombinace) v textu působí příliš tvrdě a rozkazovačně.  
Takto psané e-maily mohou být navíc vyhodnoceny jako spam. 

 
PŘÍKLAD nevhodného formátu: 
„DOUFÁM, ŽE ODPOVĚĎ SPLNILA VAŠE OČEKÁVÁNÍ!!!!“ 

 
 

5. Pravidla E-MAILOVÉ komunikace se zákazníkem 
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Používání emotikonů 
 

•  V současné době je zcela běžné při psaní e-mailových a textových zpráv používat emotikony,  
ovšem v úředním dopise/e-mailu je jejich užití zcela nevhodné a nekorektní. 

 
PŘÍKLAD nevhodného použití emotikonů: 
Přeji Vám hezký den 😄. 

 
 
 
Absence rozloučení a vizitky 
 

•  Častou chybou je nedostatečné nebo zcela neuvedené rozloučení a kontaktních údajů na konci e-mailu.  
 

PŘÍKLAD nesprávného zakončení e-mailu: 

Na konci e-mailu je uvedeno pouze: „Přeji hezký den.“, bez jména a kontaktních údajů. 
 
 
 
Používání nespisovné češtiny, vulgárních slov, psaní s gramatickými chybami 
 

•  Úřední text, který obsahuje gramatické chyby, popř. jsou v něm užita nevhodná (nespisovná, slangová nebo vulgární) 
slova ztrácí na důležitosti a důstojnosti. Rovněž není vhodné odesílat e-mail ve stavu rozčilení, kdy do něj mohou  
být vnášený negativní emoce. 

•  Při psaní úředních textů není vhodné začínat pozdravem „Dobrý den,“ (pokud se nejedná o automatickou odpověď), 
jelikož je to považováno za familiární a ve vztahu k zákazníkovi nevhodné. 

 
 
 
 

5. Pravidla E-MAILOVÉ komunikace se zákazníkem 
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VHODNÁ KOMUNIKACE  
 
Včasné odpovídání na dopisy zákazníků 
 

�  Nutnost odpovídat na běžnou korespondenci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do stanovené lhůty 30 dnů. 
 
 
 
Šablony dopisů 
 

�  Při psaní užívat již vzniklých šablon dopisů. 
 

•  Šablony slouží pro snazší a rychlejší vyhotovení dopisu, není potřeba vždy vytvářet novou strukturu. 
 
 
 
Struktura dopisu  
 
1.   ODESÍLATEL  
 

�  Zarovnávat k levé svislici (do levého zarovnání). 
 

•  Na prvním místě se uvádí odesílatel dopisu, údaje odesílatele musejí obsahovat: 
— jméno a příjmení,  
— celou adresu (ulice, číslo popisné/orientační a PSČ), 
— popř. telefonní číslo nebo e-mail. 

 
PŘÍKLAD: 

Ing. Jan Novák 
Sluneční náměstí 13/2580  
158 00 Praha 5 
Tel: XXXXXXXXX 
E-mail: XY@. praha13.cz 

 
 
2.   ADRESÁT 
 

�  Zarovnávat k levé svislici (do levého zarovnání). 
�  Mezi odesílatelem a adresátem vynechat jeden volný řádek. 

 
•  Pod odesílatele se uvádí adresát dopisu, resp. osoba, jíž je dopis určen, údaje adresáta musejí obsahovat: 

— jméno a příjmení a 
— celou adresu (ulice, číslo popisné/orientační a PSČ). 

 
PŘÍKLAD: 

Jana Nová 
Na Výstavišti 35 
700 30 Ostrava 
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3.   MÍSTO + DATUM ODESLÁNÍ 
 

�  Místo se píše v 1. pádě. 
�  Zarovnávat k levé svislici (do levého zarovnání). 

 
•  Dopis musí vždy obsahovat informaci o místě (městě) a datu odeslání. 

 
PŘÍKLAD: 

Praha 15. 6. 2020 
 
 
4.   PŘEDMĚT/VĚC DOPISU 
 

•  Stručný a výstižný nadpis textu, jež může být zvýrazněn ztučněním nebo podtržením, popřípadě kurzívou  
(nikdy nepoužívat jejich kombinaci). 

 
PŘÍKLAD: 

Žádost o vydání regulačního plánu 
 
 
5.   OSLOVENÍ  
 

�  Oslovení psát pod předmět/věc dopisu. 
�  Mezi předmětem a oslovením vynechat 2 volné řádky. 
�  Zarovnávat k levé svislici (do levého zarovnání). 
�  Oslovení končí většinou čárkou. 

 
•  Zájmenné tvary Vy, Vaše, Ty, Tvoje apod. se v dopise píší vždy s velkým písmenem na začátku slova,  

čímž projevujeme oslovovanému úctu. 
 

PŘÍKLAD uvedení předmětu dopisu a oslovení: 
Žádost o vydání regulačního plánu 
Vážený pane inženýre, 
... 

 
 
6. FORMÁTOVÁNÍ A TEXT DOPISU 
 

�  Zachovat jednotné formátování v celém dopise a tím zachovat celistvost textu. 
�  Psát text od levé svislice. 
�  Psát text v odstavcích zpravidla se zarovnáním do bloku. 
�  Vynechávat 1 volný řádek mezi odstavci a také mezi oslovením a prvním odstavcem. 

 
PŘÍKLAD: 

Vážená paní Nová,  
 
při řešení Vaší žádosti o příspěvek na bydlení jsme rozhodli následovně… 

 
�  Používat zpravidla font Arial, Calibri nebo Times New Roman. 
�  Používat písmo velikosti 10 až 12. 
�  Používat jednoduché řádkování. 
�  Vyvarovat se častému užívání velkých písmen (Caps Lock) a vykřičníků. 
�  Pro zvýraznění části textu použít ztučnění, kurzívu nebo podtržení (nikoliv jejich kombinaci). 
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7.   ROZLOUČENÍ + PODPIS + IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

�  Rozloučení psát vždy k levé svislici. 
�  Podpis a kontaktní údaje mohou být psány od levé i pravé svislice. 

 
•  Na konci textu nesmí chybět rozloučení se jménem a identifikačními údaji vlastní osoby odesílatele: 

— jméno a příjmení, 
— funkce (pracovní pozice)  
— název úřadu,  
— popř. kontaktní údaje (adresa, telefon, web a e-mail), pokud se liší od kontaktních údajů uvedených  

v adrese odesílatele. 
 

PŘÍKLAD: 

S pozdravem 
 
Ing. Jan Novák 
referent ekonomického odboru 

 
 
8.   PŘÍLOHY 

 
•  Větší počet příloh se uvádí pod zvýrazněný nadpis Přílohy  

 
�  Psát vždy k levé svislici. 
�  Slovo Přílohy zvýraznit stejně jako předmět/věc dopisu (tučně, podtrženě nebo kurzívou;  

vždy užít jen jeden typ zvýraznění, nikoli jejich kombinaci). 
�  Za slovem Příloha se nepíše dvojtečka. 

 
 
9.   UPOZORNĚNÍ NA KOPII 
 

•  Jedná se o upozornění, že kopie dopisu byla zaslána také někomu dalšímu (na vědomí). 
 

�  Psát vždy k levé svislici. 
�  Mezi přílohou a upozorněním se vynechávají 2 volné řádky. 
�  Název Kopie zvýraznit ztučněním, kurzívou nebo podtržením (nikdy nekombinovat více zvýraznění najednou). 
�  Za slovem Kopie se nepíše dvojtečka. 
�  Výčet adres se píše pod nadpis Kopie. 

 
•  Předmět/věc, Příloha a Upozornění na kopii se zvýrazňuje vždy stejným způsobem, tzn. pokud 

u předmětu/věci dopisu použijeme kurzívu, použijeme ji pro zvýraznění také u názvu Příloha a Kopie. 
 

PŘÍKLAD: 

Na vědomí/Kopie 
Mgr. Jana Nová 
Sluneční náměstí 13/2580  
158 00 Praha 5 
 
Doc. Ing. Jan Novák, Ph.D. 
Sluneční náměstí 13/2580  
158 00 Praha 5 
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Gramatika  
 

�  Kontrola textu. 
�  Nespoléhat pouze na automatickou kontrolu. 
�  Úprava písemností se řídí ČSN 01 6910 ze dne 1. 7. 2014, případně novelizací této normy. 

 
•  Při psaném textu je nutné dbát na správnou gramatiku. Pro lepší kontrolu je možné si v textovém editoru zapnout 

automatickou kontrolu pravopisu, ovšem ani ta nám nemůže zaručit 100% správnost, proto je zapotřebí si text 
vždy po sobě ještě přečíst a zkontrolovat. 

•  Za oslovením se píše čárka a další odstavec začíná malým písmenem.  
 

PŘÍKLAD: 

Vážená paní magistro,  
 

dovolte mi...  
 
 
 
Archivace komunikace (dopisů) 
 

•  Každou komunikaci se zákazníkem, která proběhne skrze dopisy, je vhodné archivovat, ať už fyzicky nebo 
elektronicky (např. naskenováním a uložením na pracovním serveru). Je to z důvodu možnosti pozdějších sporů,  
jež by mohly během komunikace vzniknout.  

 
 
 
Vyřízení korespondence v nepřítomnosti 
 

�  Nutné zajistit přeposílání dopisů zástupu. 
 

•  V případě nepřítomnosti zaměstnance úřadu musí být zajištěn zástup, který bude kompetentní  
pro vyřízení korespondence. 

 
 
 
ČEHO SE VYVAROVAT 
 
Vynechání předmětu dopisu 
 

•  Vynechání předmětu se považuje za nezdvořilé.  
 
 
 
Vynechání nebo nesprávné oslovení 
 

•  Vynechat oslovení nebo použití nevhodného oslovení v úředním dopise je považováno za neprofesionální  
a snižuje to vážnost textu. 

 
PŘÍKLAD nevhodného oslovení: 

Dobrý den pane,… 
 
 

6. Pravidla PÍSEMNÉ komunikace se zákazníkem
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Přílišné používání velkých písmen (Caps Lock) a vykřičníků 
 

•  Časté užití velkých písmen nebo vykřičníků (popř. jejich kombinace) v textu působí příliš tvrdě a rozkazovačně. 
 

PŘÍKLAD nevhodného formátu: 

DOUFÁM, ŽE ODPOVĚĎ SPLNILA VAŠE OČEKÁVÁNÍ!!!! 
 
 
 
Používání emotikonů 
 

•  V současné době je zcela běžné při psaní zpráv používat emotikony, ovšem v úředním dopise je jejich užití zcela 
nevhodné a nekorektní. 

 
PŘÍKLAD nevhodného použití emotikonů: 

Přeji Vám hezký den 😄. 
 
 
 
Absence rozloučení a podpisu 
 

•  Nedostatečné nebo zcela neuvedené rozloučení a podpisu na konci dopisu je neslušné. 
 

PŘÍKLAD neuvedení podpisu: 

Na konci dopisu je uvedeno pouze: „Přeji hezký den.“ bez podpisu a uvedení jména a funkce.  
 
 
 
Používání nespisovné češtiny, vulgárních slov, psaní s gramatickými chybami 
 

•  Úřední text, který obsahuje gramatické chyby, popř. jsou v něm užita nevhodná (nespisovná, slangová nebo vulgární) 
slova ztrácí na důležitosti a důstojnosti. Rovněž není vhodné psát a odesílat dopis ve stavu rozčilení, kdy do něj 
mohou být vnášený negativní emoce. 

•  Při psaní úředních textů není vhodné začínat pozdravem „Dobrý den,“, jelikož je to považováno za familiární  
a ve vztahu k zákazníkovi nevhodné. 

6. Pravidla PÍSEMNÉ komunikace se zákazníkem
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VHODNÁ KOMUNIKACE S OSOBAMI SE ZHORŠENOU SCHOPNOSTÍ KOMUNIKACE  
 
Srozumitelné a jednoduché vyjadřování 
 

•  Úkolem kvalifikovaného úředníka veřejné správy je podat i složité informace srozumitelně a jednoduše tak,  
aby i občan se zdravotním postižením nebo osoba se sníženou schopností porozumění přesně a správně 
pochopila obsah sdělení. Mezi tyto osoby patří lidé s mentálním postižením, lidé s demencí, cizinci s nižší znalostí 
českého jazyka, někteří dyslektici, lidé s ADHD, některé sociálně vyloučené osoby a další. Mohou to však být i osoby, 
které se staly např. účastníky nehody a nachází se ve vypjaté situaci. 

•  Ministerstvo vnitra, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, proto vydalo Metodický postup  
pro tvorbu srozumitelných sdělení ve veřejné správě a pro tvorbu zjednodušených textů pro osoby 
vyžadující zvláštní přístup: EASY TO READ (ETR). 

•  Metodický postup Ministerstva vnitra nabízí jednoduchý návod, jak dosáhnout maximálního porozumění mezi 
úředníky, mezi úředníkem a občanem a mezi úředníkem a občanem se zhoršenou schopností komunikace. 
Používáním srozumitelných či zjednodušených textů se úřady přiblíží široké veřejnosti. Metodika přináší přehledná 
pravidla, jak vypracovat zjednodušené texty a kromě jiného naplnit legislativní požadavky. 

•  Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra zřídil také webové stránky kvalitavs.cz1, 
kde je k dispozici úplné znění výše uvedeného Metodického postupu včetně příloh2. 

 
 
 
Používejte doporučení Ministerstva vnitra pro tvorbu srozumitelných sdělení  
 

�  Služby veřejné správy se dnes zcela otevřeně orientují na občana a kladou důraz na vzájemnou ohleduplnou komunikaci,  
a i proto by měl být konstrukčně a argumentačně komplikovaný jazyk v úředním styku zcela překonaný. 

 
•  Sdělte podstatné informace na začátku, nikdy nezačínejte podružnými.  
•  Podstatné informace či shrnutí opticky zvýrazněte. 
•  Rozdělte text na kratší celky (kapitoly). Čtenářům se bude v textu lépe orientovat.  
•  Nadepište kapitoly nadpisy, které čtenáři řeknou, o čem kapitola je. 
•  Pište „krok za krokem“. Seřaďte kapitoly tak, aby dávaly čtenáři smysl. 
•  Vytvořte vizuálně přitažlivý text. Používejte hodně bílého místa, proto pište kratší odstavce.  
•  Používejte infografiku, odrážky, tabulky, které často vystihnou složitou myšlenku jednodušeji.  
•  Používejte čitelné písmo. 

 
 

1          http://kvalitavs.cz/metodika-easy-to-read/ 
 
2         Metodika srozumitelného a zjednodušeného vyjadřování ve veřejné správě (PDF, 2 MB) 

•  Příloha 1: ETR Informace o volbách do Senátu (PDF, 260 KB) 
•  Příloha 2: ETR Informace o volbách do obcí a měst (PDF, 367 KB) 
•  Příloha 3: ETR Jak si vyměníte starý občanský průkaz (PDF, 294 KB) 
•  Příloha 4: ETR Jak získáte nový občanský průkaz (PDF, 264 KB) 
•  Leták se základními pravidly ETR (PDF, 164 KB) 
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Používejte doporučení Ministerstva vnitra pro tvorbu zjednodušených textů 
pro osoby vyžadující zvláštní přístup  
 

�  Pravidla pro tvorbu zjednodušených a snadno čitelných informací vznikla s cílem podpořit samostatné fungování 
osob s mentálním postižením a všech osob, které potřebují zvláštní přístup, např. lidé, jejichž mateřský jazyk  
není čeština, lidé se sluchových postižením, někteří senioři apod. 

 
•  Oslovujte čtenáře přímo. Místo zbytečně složitého pokynu „žadatel musí vyplnit formulář“, napište jednoduše 

„vyplňte formulář“. 
•  Vždy pište dospělým jazykem. Nepoužívejte dětinské výrazy. 
•  Pište jen informace, které jsou pro čtenáře nezbytné. Vysvětlete, proč je informace důležitá, co jim vyřízení 

záležitosti přinese a jaké pro ně bude mít nevyřízení záležitosti důsledky. 
•  Důležité informace můžete opakovat. Na konci je můžete shrnout. 
•  Používejte jasné a srozumitelné příklady. 
•  Zvolte vhodný formát sdělení. Brožura, leták, návod, webová stránka, online audio materiál, video, aplikace  

do telefonu atd. 
•  Dbejte na strukturu: text může být dlouhý, ale musí být dobře strukturovaný, aby se v něm lidé orientovali  

a mohli se k jednotlivým částem textu vracet. 
•  Používejte obrázky, ilustrace, piktogramy nebo fotografie. Jsou pomocníkem a doplňkem textu, protože zvyšují 

srozumitelnost. Existují databáze symbolů a piktogramů a databáze fotek. 
•  Můžete také použít vlastní fotky nebo si nechat připravit ilustrace. 
•  Používejte formát A4 nebo A5, protože se dobře čte a kopíruje. 
•  Používejte zřetelné a bezpatkové písmo. Nepoužívejte tenké písmo, písmena příliš blízko u sebe, kurzívu, podtržení, 

samá velká písmena, speciální efekty písma. 
•  Velikost písma by měla být nejméně 14. Nepoužívejte pozadí, které zhoršuje čitelnost textu. Používejte černé písmo.  

 
 
 
Pište v prostém jazyce 
 

�  Používejte jednoduchá slova, která lidé znají a dobře jim rozumějí. 
 

•  Pište krátké odstavce a věty. 
•  Podmět, přísudek a předmět pište na začátku věty a blízko sebe. Podmět a přísudek jsou nositeli děje  

a v jejich kontextu rozumíme zbytku věty. 
•  Zmiňujte nejprve pravidlo, pak výjimky, podmínky. 
•  Používejte konkrétní, snadno představitelné výrazy, které Vaši čtenáři znají. 
•  Vypusťte úřednický žargon. 
•  Vypusťte zbytečná slova. 
•  Používejte raději činný než trpný rod. Trpný rod prodlužuje text, ztěžuje čtení a zamlčuje nositele práva  

či povinnosti. 
•  Používejte dějová slovesa. Vyvolávají v čtenáři představu a pomáhají tak s porozuměním textu.  

 
PŘÍKLAD složitého vyjádření: 

„Při nesprávném provozování automatu dojde k jeho zničení.“ 
 

PŘÍKLAD snadno pochopitelného vyjádření: 

„Budete-li automat používat nesprávně, zničíte jej.“ 
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