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ÚVODNÍK

Milé kolegyně, milí kolegové,

přinášíme Vám a Vašim žákům další osmé číslo časopisu. Věříme, že také v tomto čísle ENTERu 
najdete užitečné informace a pomůcky pro výuku moderní obchodní korespondence.

Další osmé vydání časopisu ENTER se věnuje písemnostem při placení. V tomto čísle časopisu  
se věnujeme také příspěvkům o tabletech.

Informace o časopisu ENTER, termíny zkoušek a všechny novinky se dozvíte na webové stránce 
www.obk-enter.cz, na kterou máte přístup pomocí přístupového kódu. 

Rádi přivítáme Vaše náměty a nápady, aby Vám byl časopis co nejvíce nápomocen při výuce.

Věříme, že Vám časopis bude dělat i nadále užitečného společníka ve výuce. 

Těšíme se na další spolupráci s vámi. 
Governance Institute 

www.govin.org

 
Předplatné ročníku 2014/2015/ 490 Kč/multilicence 
multilicence PDF do 100 žáků 
Objednávky / www.casopis-enter.cz 
Kontakt / info@govin.org 
Časopis ke stažení a aktuality / www.obk-enter.cz 
Distribuce: Govin, s. r. o.

Governance Institute 
Veverkova 9 
170 00 Praha 7 
IČ 012637     Hlavním partnerem časopisu je Intel 
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Na „olympiádu“ vědeckých talentů Intel ISEF 2015 míří pět českých středoškoláků

Výzkum a vývoj nových protinádorových léčiv, testování elektronických stabilizačních systémů 
automobilu, anebo studium chování cholesterolu v buněčných membránách. To jsou některé 
z projektů, které budou reprezentovat Českou republiku na nejprestižnější světové soutěži v oboru 
vědy a techniky – Intel ISEF 2015. Letošní finále proběhne v týdnu od 10. května v americkém Pi-
ttsburghu za účasti pěti českých středoškoláků, kteří budou podobně jako v uplynulých ročnících 
aspirovat na nejvyšší ocenění.

PRAHA, 14. dubna 2015 – Výkvět mladých českých vědců, nadějných studentů středních škol,  
se připravuje na finále celosvětové soutěže Intel ISEF v americkém Pittsburghu. V tvrdé konku-
renci více než 1700 studentů na ně čeká obhajoba vlastních vědeckých projektů, s nimiž uspěli 
v sítu národních vědeckých soutěží AMAVET a SOČ (Středoškolská odborná činnost). Prezentaci 
pěti českých středoškoláků bude posuzovat mezinárodní porota za účasti 1200 špičkových vědců 
včetně několika nositelů Nobelových cen. 

„V oblasti středoškolského vědec-
kého bádání není vyšší meta než 
dostat se na Intel ISEF. Už samot-
nou účast lze považovat  
za obrovský úspěch: do více než 
550 národních a regionálních sou-
těží se ve více než 70 zemích světa 
zapojuje přes sedm milionů stu-
dentů, z nichž vzejde skutečná 
špička. Na autory vítězných pro-
jektů a jejich školy nečekají jen 
finanční prémie v souhrnu přesa-

hující částku 125 milionů korun, ale úspěch na Intel ISEF také otevírá dveře ke studiu na těch 
nejprestižnějších amerických univerzitách,“ říká Pavel Kubů, manažer pro vzdělávání ze společ-
nosti Intel, který je za Intel ISEF odpovědný. Soutěž, která je považována za „olympiádu vědeckých 
talentů“, od roku 1950 organizuje Společnost pro vědu a společnost, od roku 1997 probíhá 
s podporou společnosti Intel. 

Vítězové sedmnácti kategorií budou vyhlášeni v pátek 15. května včetně absolutního vítěze, 
který získá nejcennější trofej Gordona Moorea honorovanou 75 tisíci dolarů. České talenty 
se v konkurenci nejchytřejších mozků své generace loni rozhodně neztratili a při slavnostním 
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dekorování v Los Angeles hned tři ze šesti projektů středoškolské vědecké elity z Česka získaly 
stříbro: Aranka Hrušková z pražského Gymnázia Christiana Dopplera, Marek Novák z Gymnázia 
Jírovcova v Českých Budějovicích a Robin Kryštůfek z pražského Gymnázia Na Vítězné pláni. 
Marek Novák a Robin Kryštůfek navíc za své projekty získali další mimořádná ocenění.

Léčba rakoviny, podhoubí klanolístky, cholesterol, stabilizační systémy auta a software pro 

Android - české vědecké talenty se představují…

Jak s pomocí podhoubí odstraňovat 
toxickou měď, zkoumal vědecký pro-
jekt středoškoláka Ondřeje Hubálka. 
Student Letohradského soukromého gym-
názia se s podporou společnosti Contipro  
ve svém soustředil na výzkum těžkých 
kovů rozpuštěných ve vodě. „Zkoumal 
jsem, jakým způsobem by bylo možné 
použít odpad z biotechnologické výroby 
pro odstraňování těchto látek z pitné vody, 
konkrétně odstranění iontů mědi pomocí podhoubí klanolístky obecné procesem zvaným bio-
sorpce. Dalším cílem bylo přijít na to, jak by bylo možné tuto schopnost co nejvíce zvýšit, aby byla 
sorpce iontů maximálně účinná,“ říká Ondřej Hubálek, jehož cílem bylo rovněž ověřit, nakolik  
by šly nově získané poznatky využít v reálném životě. Měď si vybral proto, poněvadž se řadí mezi 
těžké kovy, mezi něž patří například i rtuť, olovo, kadmium či arsen. „Všechny tyto prvky působí 
toxicky na lidský organismus a jejich dlouhodobé požívání může mít za následek vážné nemoci,  
v některých případech i smrt. Je tedy velice důležité, abychom v co největší míře zabránili kon-
taktu s těžkými kovy, které se vyskytují především ve vodě, v potravinách a ve vzduchu,“ doplňuje 
student z maturitního ročníku, jehož vysněným cílem je dostat se na medicínu.

O přízeň poroty se dále bude ucházet Michaela Kajšová z Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť. Jejím objek-
tem zájmu je cholesterol a jeho chování v buněčných membránách. „Aniž bych byla počítačový 
nadšenec, narazila jsem asi před dvěma roky na počítačovou chemii, relativně mladý obor, který 
mě naprosto okouzlil. Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci 
jsem se díky projektu Badatel dostala ke zkoumání buněčných membrán, což jsou tenké vrstvy  
na povrchu buněk mající jedinečné vlastnosti. Jejich úkolem je udržovat buňku vcelku, zpro-
středkovávat komunikaci s okolím, propouštět do buněk živiny a zplodiny metabolismu naopak 
z buněk odstraňovat.“ Studium buněčných membrán si Michaelu získalo natolik, že ačkoli její 
projekt spadá do oblasti chemie, chce se věnovat studiu medicíny, kam se také hlásí.
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Čeští finalisté Intel ISEF 2015 a jejich projekty: 

Vojtěch Boček, SPŠ a VOŠ technická Brno 
MultiROM

Ondřej Hubálek, Letohradské soukromé gymnázium 
Biosorpce iontů mědi submerzním myceliem Schizophyllum commune

Michaela Kajšová, Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 

Vliv cholesterolu na biologické membrány

Martin Ptáček, Gymnázium, třída Kapitána Jaroše Brno  

Modelování stabilizace řízení vozidla (ESP)

Thi Thu Giang Tran, První české gymnázium v Karlových Varech

Deriváty ferrocenu a titanocenu jako potenciální nádorová léčiva

 

Ke zdraví má rovněž blízko projekt Tran Thi Thu Giang, jež je v současnosti studentkou Prvního 
českého gymnázia v Karlových Varech. Vědecká kariéra budoucí studentky farmacie směřuje  
do oblasti vývoje a testování léků. Sama již svým dílem přispěla k hledání léku na rakovinu, který 
by byl méně toxické pro lidský organismus, současně ale neztrácely účinek ani při léčbě rezistent-
ních nádorů. „Ve svém projektu jsem se zabývala deriváty ferrocenu a titanocenu jako 
potenciálními protinádorovými léčivy. Zaměřila jsem se na dvě nově syntetizované sloučeniny  
a studovala účinek a mechanismus působení těchto látek na buňky karcinomu vaječníku. Snažila 
jsem se zjistit, jak moc jsou nové látky toxické pro nádorové buňky in vitro („ve zkumavce“,  
za umělých laboratorních podmínek) v porovnání s hojně v současnosti užívaným cytostatikem 
cisplatinou,“ říká Tran Thi Thu Giang, která na svém projektu pracovala ve výzkumném ústavu 
RECAMO při Masarykově onkologickém ústavu v Brně, kam dojížděla na týdenní stáže plné bádání 
i vzrušujících objevů. V Pittsburghu bude její projekt soutěžit v kategorii vývoje a testování léků.
 

Zájem o techniku a zkušenosti s modelařením dovedly Martina Ptáčka k projektu stabilizačních 
systémů automobilu. Nejprve se jim věnoval v ročníkové práci na Gymnáziu na třídě Kapitána 
Jaroše v Brně, později svůj zájem o systémy skrývající se pod zkratkami ABS, ESP a ARS, které 
mohou řidiči na silnici zachránit život, ještě více prohloubil, což mu vyneslo nominaci na Intel 
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ISEF. „Stabilizační systémy jsou nejvíce potřeba ve chvílích, kdy řidič prudce sešlápne pedál 
plynu/brzdy nebo strhne řízení. Tehdy se musí vozidlo udržet na nejtenčí hranici mezi bezpeč-
ným stavem a neřízeným smykem,“ vysvětluje Martin Ptáček, který by rád pokračoval ve studiu  
na brněnském VUT. Jeho úkolem bylo zprovoznit některé ze stabilizačních systémů s využitím rá-
diem řízeného modelu auta. Na svém modelu provedl mnoho úprav. Musel navrhnout a zhotovit 
kotoučové brzdy kol včetně přesných otáčkoměrů, z jejichž dat mikropočítač Arduino vypočítává 
aktuální jízdní stav modelu. Pokud je zjištěno, že se model blíží ke smyku, rozhodne mikropočítač 
o zásahu do řízení a vyšle tuto informaci na příslušné regulační prvky, které příkaz neprodleně 
provedou a přispějí tak k bezpečnosti jízdy.

Vojtěch Boček, student SPŠ a VOŠ technické v Brně, Sokolská 1, bodoval v národním kole SOČ  
se softwarovou modifikací MultiROM pro operační systém Google Android. Z pohledu programátora 
má tento operační systém pro chytré telefony a tablety zásadní výhodu - v porovnání s konkurencí 

je z velké části otevřený. Vojtěch Boček přispěl jako vývojář  
s tzv. multibootem. „Tento pojem označuje schopnost  
na dané zařízení nainstalovat více operačních systémů zá-
roveň. Na stolních počítačích je tato funkce samozřejmostí, 
známým příkladem jejího použití je provozování Windows 
a Linuxu na jednom počítači, ale zařízení s Androidem tuto 
schopnost zcela postrádají - právě to MultiROM napravuje,“ 
uvádí Vojtěch Boček. Jeho software MultiROM nachází 
příznivce v komunitě nadšenců a vývojářů a ke konci března 
2015 má téměř 35 000 aktivních instalací. Ke svému projektu  
se dostal náhodou:“ Všiml jsem si na českém internetovém 
fóru zmínky, že by mělo být možné multiboot pro Android 
vytvořit a přišlo mi to jako neuvěřitelně zajímavý nápad, tak 
jsem to zkusil a vyšlo to. Navíc jsem se při své práci naučil 
spoustu nového o linuxovém jádře a o tom, jak celkově fun-
gují nižší softwarové vrstvy na zařízeních s Androidem.“

Pětice finalistů z ČR v čase zbývajícím před odletem do Pittsburghu dolaďuje své prezentace 
včetně velkoformátových posterů. V kontaktu s porotou bude také záležet na jejich angličtině,  
na které intenzivně pracují. Čeká je finále, které může hodně napovědět o jejich vědecké 
budoucnosti, všichni do něho jdou s očekáváním a pokorou, těší se na setkání s nobelisty  
a na možnost výměny kontaktů na vědce a vrstevníky. 
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Více o finále Intel ISEF 2015, oceněních, české účasti a projektech českých studentů najdete 

v přiloženém dokumentu Intel ISEF 2015 fact sheet. Autoři o svých projektech píší také  

na technologickém blogu Intel iQ 

Ondřej Hubálek http://iq.intel.cz/od-maturity-na-olympiadu-vedecke-mladeze-a-zase-zpet/

Michaela Kajšová http://iq.intel.cz/jak-se-diky-cholesterolu-dostanu-do-usa/

Martin Ptáček http://iq.intel.cz/muj-projekt-na-intel-isef-vypada-jak-naloz/

Thi Thu Giang Tran http://iq.intel.cz/kdo-hleda-najde/

Vojtěch Boček – článek bude dostupný 17. dubna 2015 z adresy http://iq.intel.cz/?p=5686

O společnosti Intel

Společnost Intel (NASDAQ:INTC) je světovým lídrem v oblasti inovací informačních technologií. 
Navrhuje a vytváří nezbytné technologie, které tvoří základ výpočetní techniky po celém světě. Další 
informace o společnosti Intel jsou dostupné na www.intel.com/pressroom a http://blogs.intel.com.

Kontakt pro média

Intel     
Pavel Svoboda     
PR Manager, CEE    
Tel.:  +420 222 090 304   
 +420 222 090 301   
E-mail:  pavel.svoboda@intel.com   

Mediakom    
Radovan Suk    
Mediální konzultant společnosti Intel 
Tel.:  +420 731 444 043

E-mail:  radovan.suk@mediakom.cz  

Intel a logo Intel jsou ochranné známky nebo registrované značky společnosti Intel Corporation 
ve Spojených státech a dalších zemích. 

* Další názvy a značky mohou být prohlášeny za vlastnictví jiných subjektů.
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BOJ O PRÁCI MEZI MLADÝMI LIDMI NEUSTÁVÁ

Pracovní trh se pomalu zotavuje. Ministerstvo financí ČR pro rok 2015 počítá s růstem HDP  
o 2,5 %. Podle Evropské komise by mělo HDP dosáhnout 2,4 %. Hledání práce především pro 
mladé lidi, kteří opouštějí školy, ale nebude i nadále snadné. 

Počet nabídek pro absolventy, které byly zveřejněny za první tři kvartály roku 2014 na pracovním 
portálu Profesia.cz, oproti loňsku stoupl ze 4 070 na letošních 5 031. Přitom podíl, který tvoří absol-
ventské nabídky, se takřka nezměnil. Stále tvoří necelou pětinu všech nabídek, aktuálně 17,4 %.

Firmy hledají především absolventy ekonomických a technických škol 

I nadále platí, že informační technologie patří spolu s administrativou a financemi k sektorům  
s nejvyšším počtem pracovních nabídek pro absolventy. Mladí mají otevřené dveře i v obchodě 
a výrobě.

V meziročním srovnání se výrazně zvýšila příležitost pro absolventy najít si práci ve výrobě 
(124 %), v oblasti financí, účetnictví a ekonomiky (116 %) a v automobilovém průmyslu  
(105 %). K největšímu propadu naproti tomu došlo v sektoru obchodu, kde počet nabídek oproti 
loňsku nejvíc poklesl (-12,4 %). Záporné znaménko je nutné připojit také k informačním techno-
logiím (-1,5 %).

Počet pracovních nabídek pro absolventy v prvním až třetím čtvrtletí v letech 2013 a 2014

                Zdroj: www.profesia.cz
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Ve službách se o 1 pozici v průměru uchází 78 absolventů

Jak vypadá situace na druhé straně barikády u absolventů? Konkurence mezi mladými lidmi 
na pracovním trhu je pořád velká, ale šance získat práci roste s rostoucím počtem pracovních 
inzerátů. „Jak u absolventů, tak u lidí s praxí se však potýkáme s paradoxem. Přestože počet 
nabídek roste, uchazeči nejsou stále úspěšní, protože nesplňují požadavky zaměstnavatelů,“ 
dodala Kateřina Jaroňová z Profesia.cz.

Z pohledu absolventů je největší zájem o práci ve službách, kde na jednu nabídku v průměru 
odpovídá 78 mladých lidí. Na špici se pohybuje i právo a legislativa s 58,5 reakcemi na jednu 
nabídku, následována státní správou, kde se o jednu volnou pozici uchází 54,6 absolventů.

V telekomunikacích, farmaceutickém průmyslu, HR sektoru či stavebnictví je situace víceméně 
podobná, o volnou pozici bojuje v průměru 48 až 49 kandidátů. Se silnou konkurencí však musí 
počítat i absolventi technických a strojírenských oborů, na jedno místo v těchto sektorech připa-
dá v průměru 43 zájemců.

Průměrný počet reakcí na 1 pozici pro absolventy podle oborů

Zdroj: www.profesia.cz

Ing. Kateřina Jaroňová 
Marketing Director 

Profesia CZ, spol. s r. o.
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VZÁJEMNÉ SDÍLENÍ SOUBORŮ

Cloudová úložiště, to je fenomén dnešní doby. Člověk, co se o ně zase tolik nezajímá, je zná spíše 
z bulvárních „plátků“. Tam se totiž často objevují „uniklé“ cudné fotky celebrit. Co to vlastně clou-
dová služba je, jak ji využít a také jak ji správně zabezpečit, si povíme v následujících řádcích.

Cloud – vaše nebeské úložiště

Pokud jste alespoň částečně zdatní v jazyce anglickém, určitě jste si všimli, že cloud je v překladu 
mrak. To celkem vystihuje podstatu cloudu jako úložiště – stejně jako mraky, tak i vaše data 
budou stále s vámi, a pokud to jsou data pracovní, tak budou stále otravovat i váš den (v závislosti 
na tom, jaké povolání vlastně vykonáváte a jak moc ho máte rádi). Pokud tedy máte přístup 
k internetu, od kterého doporučuji dát si čas od času pohov.

Musíme si také prvně uvědomit, že vaše data budou fyzicky uložená na serverech společnosti, 
od níž budete službu využívat. Od toho se také odvíjí bezpečnost. A spousta dalších více či méně 
podstatných faktorů.

Máme na výběr ze spousty možností

Na trhu jsou čtyři velcí hráči, kteří se vás snaží ulovit jako zákazníka. Řeč je o službách Microsoft 
OneDrive, Google Drive, Apple iCloud a DropBox. Podmínky mají všechny podobné. Rozdíly 
nastávají ve velikosti úložišť.

OneDrive spolu s Google Drive nabízí v základu 15GB zdarma. iCloud 5GB, DropBox 2GB. Takže 
se pojďme bavit především o prvních dvou službách. 

Microsoft vs. Google – souboj starý jako internet sám

Google Drive se dá rozšířit prakticky pouze za peníze ($1.99 měsíčně za 100GB, $9.99 měsíčně 
za 1TB – 1024GB). Jeho uživatelské rozhraní je poměrně chaotické, na druhou stranu s trochou 
cviku lehce poznáte, co sdílíte a komu. Google samozřejmě pro úpravu dokumentů používá své 
kancelářské nástroje – Google Docs, což je také nutné brát v potaz. Pro stažení jsou jak mobilní 
aplikace pro Android a iOS, tak i desktopové pro Windows, Mac i Linux.

Vraťme se ale k těm 15GB. Vězte, že pokud jste aktivními uživateli Gmailu a máte ve schránce tisíce 
zpráv, tak si to pěkně „užírá“ právě z těch 15GB (mně osobně mailová složka zabírá 12GB J takže tak).

V případě, že mluvíme o OneDrivu, ten je k uživatelům mnohem příjemnější. Když si nastavíte přes 
mobilní aplikaci (prakticky všechny platformy – Android, iOS, Windows Phone, Blackberry) zálohování 
fotografií, dostanete další 3GB. Poměrně často jsou i promo akce, kdy dostanete po dobu 2 let zdarma 
100GB pro využití (po uplynutí 2 let budou data stále přístupná, nebudete moct nahrávat nové). 

 Jakmile na OneDrive otevřete dokument, otevře se v příjemném klasickém „officovském“ webo-
vém rozhraní (Office online – Word, Excel, PowerPoint i OneNote). 
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Pro dnešek nad námi bude bdít mrak od Microsoftu

Microsoft se snaží a OneDrive šikovně propojil s nejnovější sadou Office 365 (což je služba sama 
o sobě, poměrně výhodná a dostanete k ní 1TB prostoru), Windows Phonem i nejnovějšími 
Windows 8, potažmo již Windows 10 (která přijdou ke konci roku 2015). Pro jeho využívání  
si musíte vytvořit účet u Microsoftu. 



ENTER EDUCATION 
Časopis pro výuku a zkoušku z  moderní korespondence   

12 ENTER EDUCATION 

Určitě jste si všimli kolonky pro zadání telefonního čísla. Osobně velmi doporučuji využít této 
možnosti při pokusu o přihlášení z neznámého zařízení, či dokonce z jiné země vám zkrátka při-
jde SMS s bezpečnostním kódem (podobně jako u e-bankingu). Opravdu k ničemu jinému vaše 
číslo sloužit nebude, nemějte strach. Jako uživatelské jméno klidně zadejte jakoukoli e-mailovou 
adresu, kterou používáte. Microsoft vás do používání Outlooku nutit nebude.

Webové rozhraní i aplikace

Po ověření registrace a následném přihlášení se dostanete do webového rozhraní OneDrive. 
V něm můžete vytvářet nové složky, nahrávat do nich své dokumenty, fotky, videa a také nastavit 
sdílení těchto složek. Nabídku, co s kterým souborem dělat, vyvoláte pomocí pravého tlačítka 
myši. Celé to vypadá takto:

Při kliknutí na možnost sdílet vám vyskočí tabulka, ve které máte možnost nastavit vlastnosti 
sdíleného souboru. Například: Uživatel se musí přihlásit Microsoft účtem, uživatel může upra-
vovat dané soubory (rozuměj mazat a editovat originální soubory nahrané vámi) atd. Abyste 
mohli dané složky či soubory sdílet, musíte znát uživatelovu e-mailovou adresu. Případně  
si můžete vytvořit krátký odkaz pro přístup k souborům a ten pak libovolně šířit jakoukoli cestou.  
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Aplikace na PC tolik možností nenabízí, na druhou stranu máte možnost zpřístupnit si soubor  
i offline (bude stále ve složce OneDrive, ovšem bude ho možné otevřít i bez přístupu na internet). 
Sdílet soubory s ostatními prostřednictvím aplikace v PC bohužel nejde.

Zabezpečení cloudu

Používejte silná hesla… A nedávejte své nahé fotky na internet J …

 Ale vážně. Pokud si potřebujete být u určitých souborů 100% jisti, že se nikde neobjeví, uložte  
si je někam na flash disk, co nosíte na klíčích. Pokud dodržíte tyto jednoduché kroky a budete 
cloud používat s rozumem, nic zlého by se nemělo stát.

Vstříc světlým zítřkům

Technologie se za posledních pár let stala neoddělitelnou součástí našich životů. Nese to i svá 
rizika, jako například ztrátu soukromí či identity. Technologie jako cloud se musí využívat s ro-
zumem, abychom si tyto dvě vlastnosti udrželi. A pokud k technologiím nebudeme přistupovat 
s rozumem, všichni dobře víme, jak to dopadlo ve filmu Terminator. 

Cloud mně osobně obrovsky urychlil práci se soubory, jelikož se pohybuji v oboru, kde sdílení 
informací mezi klientem a zaměstnancem je klíčovým prvkem úspěchu. Věřím proto, že cloudo-
vé služby se stanou stejně nedílnou součástí vašeho povolání a osobního života, jakou se staly  
i v mém případě.

Adam Kováč
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GRAFIKA – DĚLENÍ, BAREVNÉ MODELY

Než se vrhneme do nějakého konkrétního postupu práce, tak by bylo fajn si říct něco o grafice  
a barevných modelech.

V našem případě smíme chápat grafiku jako jeden z druhů výtvarného umění moderní doby.

ROZDĚLENÍ GRAFIKY

Základní a asi nejobvyklejší dělení je na 2D (dvojrozměrnou) a 3D (trojrozměrnou) grafiku.  
Myslím si, že 3D grafiku v našem případě můžeme úplně vypustit, a budeme se věnovat pouze 2D 
zobrazení. Další možné dělení je na rastrovou a vektorovou.

Rastrová (bitmapová) grafika

Je jeden ze dvou základních způsobů, jakým počítače ukládají a zpracovávají obrazové soubory. 
V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). Body 
jsou uspořádány do pixelové mřížky. Každý bod má určenu svou přesnou polohu a barvu v něja-
kém barevném modelu.

Kvalitu záznamu takového obrázku ovlivňuje především rozlišení a barevná hloubka hardwaru. 
Pokud se obrázek zobrazuje na monitoru, stačí rozlišení 72 DPI, pro kvalitní tisk na tiskárně mini-
málně 300 DPI. DPI určuje, kolik pixelů je na ploše jednoho palce (Dots Per Inch). Z toho vyplývá, 
že čím vyšší DPI, tím větší ostrost a kvalita.

Rastrové obrázky jsou např.: fotografie, plakáty, kresby, skeny…

Obr. 1: ztráta kvality při zvětšení části jedné z kreseb + náhled na pixelovou síť / mřížku (jednomu bodu / pixelu odpovídá jiná barva)

Obr. 1: ztráta kvality při zvětšení části jedné z kreseb + náhled na pixelovou síť / mřížku (jednomu  
bodu / pixelu odpovídá jiná barva)
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Plusy

 » barevnost (rozmanitá, smíme použít všelijaké barvy, barevné přechody)
 » jednoduchost pořízení (rastrový obrázek lze pořídit fotoaparátem, skenerem nebo si  

ho prostě nakreslit / vytvořit v nějakém grafickém programu)

Minusy

 » při vysokém rozlišení velké nároky na paměťové zdroje (při práci s obrázky pořízených ve 
vysokém rozlišení může být problém s pozdějšími úpravami, jelikož je náročný na grafické  
a paměťové zařízení)

 » zhoršení kvality při změně velikosti (když zvětšujeme / zmenšujeme bitmapový obrázek, 
dochází ke zhoršení kvality, rozostření, rozmazání)

Vektorová grafika

Vektorový obrázek je složen ze základních geometrických útvarů, jako jsou body, přímky, křivky 
a mnohoúhelníky. 

Vektorová grafika se používá ke tvorbě log nebo barevně méně náročných obrázků, nejčastěji 
se s vektorovou grafikou setkáme např. v Microsoft Officech, kde vektory představují text, 
a nebo u tzv. kliparty.

Obr. 2: zachování kvality při zvětšení vektorového obrázku + jednotlivé tvary a přímky jsou vyplněy stejnými barvami

Obr. 2: zachování kvality při zvětšení vektorového obrázku + jednotlivé tvary a přímky jsou 
vyplněny stejnými barvami
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Plusy

 » možnost změny velikosti bez ztráty kvality (jelikož je vektorový obrázek tvořen geometrickými 
tvary, tak se při změně velikosti tyto body přepočítávají a zachovává se původní ostrost, z čehož 
vychází nevýhoda, že nejsou tolik barevné, protože jedna barva vyplňuje určitou část obrázku)

 » ostřejší okraje (vzhledem k tomu, že vektorové obrázky nejsou tvořeny na „pixelové sítí“ jako 
rastrové, umožňují tedy hladší (ostřejší) okraje bez pocitu „kostrbatých“ hran)

Minusy

 » stínování (protože vektorové obrázky jsou tvořeny křivkami, a ne barevnými body, které mají dané 
přesné souřadnice, nemůžeme si dovolit barevné přechody, stíny, ale pouze jeden barevný odstín 
pro jednu část obrázku vytyčenou nějakým tvarem, křivkou, mnohoúhelníkem, přímkou, …)

 » složitější pořízení obrázku (vektor nevyfotíme ani neoskenujeme, pro jeho pořízení se používají 
především grafické programy podporující tvorbu takových obrázků, např.: Adobe Illustrator, Corel 
Draw, ale třeba i Adobe Photoshop, který je ale mnohem obratnější při práci s rastrem, …)

 » nehodí se na pořizování větších barevných ploch (ze všech výše uvedených kladů a záporů 
je tohle samozřejmostí… už jste snad někdy viděli vektorovou fotografii z dovolené?J)

 
Barevné modely

O barevých modelech si uvedeme jen pár základních informací, abyste měli nějaké povědomí 
o tom, jak fungují, a abych měl příště na co navázat. 

Jde o způsoby míchání barev. V jednom případě vyzařovaného světla, se kterým téměř nikdo 
z nás nemá moc zkušeností, ale v běžném životě se s ním dennodenně setkáváme při práci na 
PC, tabetech, mobilních telefonech a nebo sledováním TV. V druhém případě jde o míchání barev 
v tiskárně. Takové míchání lze přirovnat k hodinám výtvarné výchovy, kdy určitě všichni z nás 
zkoušeli míchat různé (např. temperové) barvy za účelem vytvořit barvu, která není v základním 
výběru. Na obrázku si lze všimnout toho, že průnik barev jednoho z modelů tvoří základní barvy 
modelu druhého.

 Obr. 4: barevný model CMYK
zdroj: http://www.designthe-
planet.com/blog/wp-content/

uploads/2012/02/colormodels-1.jpg

Obr. 3: barevný model RGB
zdroj: http://www.designtheplanet.com/

blog/wp-content/uploads/2012/02/
colormodels-1.jpg
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RGB (Red – Green – Blue) 

 » Červená, zelená, modrá.
 » Užívaný ve všech monitorech, projektorech, displejích a jiných zobrazovacích rařízeních.
 » Jde o míchání vyzařovaného světla.
 » Smícháním všech barev vznikne bílá.

CMYK (Cyan – Magenta – Yellow – blacK / Key)

 » Azurová, purpurová, žlutá, černá.
 » Barevný model užívaný v tiskárnách.
 » Smícháním všech barev vznikne černá.

Často se používá jako mnemotechnická pomůcka, že „K“ v barevném modelu CMYK zastu-
puje poslední písmeno z anglického označení pro černou barvu „blacK“ – není tomu tak, „K“  
se do slova CMYK dostalo ze slova „Key“ (klíč), protože černá tvoří klíčovou barvu při tisku doku-
mentů, fotek, obrázků atd. Opět odkážu na hodinu výtvarné výchovy, kdy se mnohým podařilo 
smíchat snad všechny možné barvy za účelem vytvořit „extra, super, krásnou“ barvu. Po tomhle 
pokusu přišlo zklamání – vznikla taková „špinavá“ černá (v našem případě klíčová barva).

Černý toner se přidává do tiskáren hlavně z ekonomických důvodů. Jak jsem výše uvedl, k vytisk-
nutí černobílého dokumentu by bylo zapotřebí barvy ze všech tří barevných tonerů. 

Na závěr

Snad můj příspěvek obohatil vaše vědomosti. Podpořte umění moderní doby a tvořte grafiku. 
Protože grafika, architektura, design a celkově umění převádí náš svět do jiných forem a dělá  
ho ještě krásnější o to víc, když je to podpořeno bohatou fantazií.

Tomáš Obluk
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PROCVIČME SI PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU A ČSN 01 6910

1. Označte písmena, která mají být velká. Ta pak seřaďte za sebe do tabulky a přečtěte tajenku. 

obchodní akademie, pražské mosty, pardubický kraj, ředitel střední školy, rusové, apeninský 
poloostrov, slávista, vsetíňané, druhá světová válka, obecní úřad pelhřimov, černoch, ionské 
moře, smetanovská hudba, slezsko, jihočech, česká literatura, eviny panenky, skupina hradi-
šťan, vrabec obecný, president roosevelt, ministerstvo, asie

2. V následujícím textu použijte zkratky a značky, popř. opravte chyby.

1. Magistra Jana Malá, PhD, přednáší na Karlově univerzitě.
2. Karel Dostál, diplomovaný specialista, je vynikající odborník.
3. Po 5letém studiu jsem získal titul doktor přírodních věd.
4. Docent doktor filosofie Martin Hilský je náš soudobý překladatel z angličtiny.
5. Akciová společnost Diana má své sídlo na ulici Řepčínské v Olomouci.
6. PPK, akciová společnost, je naším dlouhodobým partnerem. 
7. Mgr. et. Mgr. Ludmila Soukupová byla zvolena do Parlamentu ČR. 
8. Dopis podepíše paní Strnisková, vedoucí obchodního oddělení.
9. Právním zástupce firmy Tetra je doktor práv Roman Smetana.
10. Utkání Baník Ostrava versus FC Barcelona skončilo 3:1.
11. Nádoba má obsah circa 1 000 litrů.
12. Vlak má pravidelný odjezd v 7 hodin 50 minut.
13. Vysokoškolský titul inženýr je odvozen od slova ingenieur.
14. Nás nejnižší akademický titul je BC.
15. Larisa, spol. s. r.o., se věnuje především zásilkové službě. 
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3. Zvažte, kam napíšete čárku!

1. Omluvte nás prosím za způsobené nepříjemnosti které jsme Vám způsobili vadnou dodávkou 
a za opožděné vyřízení reklamace.

2. Část podlahoviny kterou jsme nakoupili je nekvalitní.
3. Podklady urgujte telefonem nebo emailem. 
4. Názvy učebních předmětů např. ekonomika účetnictví obchodní korespondence se píší malý-

mi počátečními písmeny.
5. Obchodní dopis podepíše vedoucí odbytu nebo jeho zástupce.
6. Dlužnou částku uhraďte obratem nebo se obrátíme na jiného dodavatele. 
7. Neposlali ani stroje ani náhradní díly.
8. Celková cena včetně dopravy a DPH by neměla přesáhnout 590 Kč.
9. Všechna tato oddělení právní personální i odbytu podléhají stejným předpisům.
10. Ing. Jan Musílek nový vedoucí pracovník podniku se potýká s finančními problémy.
11. Tato hala postavená před dvaceti lety potřebuje rekonstrukci. 

4. V každé větě odhalte jednu chybu.

1. Babí léto slibuje teploty nad 20°C.
2. Moravskoslezský kraj se potýká s 12 % nezaměstnaností.
3. A. s., PPK má své sídlo v Mariánských Lázních. 
4. Prodejní výstava se bude konat 15.-25. 5. t. r. 
5. Zboží můžete vrátit v 30tidenní lhůtě. 
6. Dceřiná společnost fy ELCOM byla zřízena 1.1.2010.
7. Celková částka bude činit 12500 Kč.
8. Hráčky měly na sobě modro bílé dresy. 
9. Pro 60 ks. česko-německých slovníků si přijedeme do 7 dnů.
10. Automobil může dosáhnout rychlosti 220 km / h. 

Zuzana Forrová
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ČESKÁ STÁTNÍ NORMA 01 6910

Klíčová slova

 » Poštovní adresy
 » Obchodní a úřední dopisy

Cíle

 » Zaměříme se na změny, na jevy, které nejsou vždy jasné.
 » Citace: „Doporučuje se, aby organizace a další uživatelé využili normu při tvorbě vlastních 

pravidel pro úpravu textů a tam, kde norma dovoluje více možností, si jednu, popřípadě více 
z nich vybrali.“

 » Text normy ve většině případů dovoluje více variant řešení – úprava v jednom dokumentu 
musí být stejná. Jednotný vizuální styl. 

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE

1. ČSN 01 6910 – Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory, Česká technická norma 
ICS 01.14030, červenec 2014

2. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., je zde zveřejněn  aktualizovaný dokument Otázky  
a odpovědi k ČSN 01 691, více zde: http://www.ujc.cas.cz/csn016910/

3. Další ČSN, mezinárodní normy, související právní předpisy a jazykové příručky – viz 
prezentace.

4. Česká pošta, s. p., provozuje poštovní služby na území ČR, upravuje např. poštovní podmín-
ky, nabízí formuláře a tiskopisy. Více zde: http://www.ceskaposta.cz/index 

NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ

 » Zkratky právních forem 
 » Předpis č. 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních 

korporacích) 
 » Poštovní adresy
 » Předpis č. 89/2014 Sb. – Zákon občanský zákoník
 » Obchodní a úřední dopisy 
 » Zákon o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. 
 » Dopisy zasílané prostřednictvím datových schránek 



ENTER EDUCATION 
Časopis pro výuku a zkoušku z  moderní korespondence   

21 ENTER EDUCATION 

PRACOVNÍ LIST

Vybírejte z těchto údajů:     Logo:

Governance Institute, o. s., Ing. Vasilie Kalenjuková, 
vedoucí sekce ENTER EDU, Divadelní 322/24, Praha 1, 
PSČ 110 00, IČ 01263781, zapsána ve spolkovém rejstří-
ku pod spisovou značkou L 25096 vedená u Městského 
soudu v Praze.

Z uvedených údajů napište adresu adresáta na poštovní obálku – všechny možnosti:

1. Za adresáta se považuje právnická osoba.

2. Za adresáta se považuje fyzická osoba.

1.          2.
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Z uvedených údajů napište, které údaje je podnikatel – právnická osoba, povinen 
uvádět na všech obchodních listinách.

Napište, co jsou to obchodní listiny a co mezi ně patří podle NOZ (nový Občanský 
zákoník) ?

Napište, co byste mezi obchodní listiny nezařadili? 

Uveďte, která z obchodních společností má povinnost mít internetové stránky? 
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PÍSEMNOSTI PŘI PLACENÍ

HOTOVOSTNÍ A BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

Klíčová slova

 » zálohová faktura
 » faktura
 » poštovní poukázky
 » příkaz k úhradě
 » příkaz k inkasu

Cíle

 » Vypracování faktury
 » Vypracování poštovní poukázky
 » Vypracování příkazu k úhradě

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE

Vypište si všechny zdroje, se kterými budete pracovat.

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

 
NOVÉ INFORMACE A JEJICH UVĚDOMĚNÍ

Platební styk umožňuje hotovostní a bezhotovostní přesuny peněz mezi fyzickými a právnickými osobami.

Hotovostní platební styk – výběr peněz z účtu, vklad hotovosti na účet, platby v hotovosti za 
nákup zboží nebo služeb. Výhody hotovostního platebního styku – platidlo kdykoli k dispozici. 
Nevýhody platebního styku – nebezpečí ztráty nebo odcizení. Písemnosti – doklady – poštovní 
poukázky, paragony, faktura – daňový doklad.

Bezhotovostní platební styk – forma placení, při níž neexistují reálné peníze. Platební styk 
je realizován pomocí bank – převod peněz z účtu na účet. Příkaz k úhradě dává plátce, příkaz 
k inkasu dává příjemce. Výhody bezhotovostního platebního styku – platbu lze poslat odkudkoliv, 
placení není omezeno pracovní dobou, platby pomocí internetového bankovnictví. Nevýhody 
bezhotovostního platebního styku – nebezpečí podvodné manipulace s bankovními účty. Písem-
nosti – příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, faktura – daňový doklad, platby platebními kartami.
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PRACOVNÍ LIST

POŠTOVNÍ POUKÁZKY

Napište ano/ne k těmto tvrzením:

Tvrzení ANO/NE

Poštovní poukázka A slouží pro převod peněžních částek „hotovost – účet“, tzn. 
úhrada poukázané částky v hotovosti, výplata částky bezhotovostně bance.

Poštovní poukázka B slouží pro převod peněžních částek „účet – hotovost“, 
tzn. úhrada poukázané částky bezhotovostně z bankovního účtu, výplata 
příjemci v hotovosti.

Poštovní poukázka C slouží pro převod peněžních částek „hotovost – hoto-
vost“, tzn. úhrada poukázané částky v hotovosti, výplata částky v hotovosti.

Poštovní poukázka D slouží pro převod peněžních částek  
„hotovost – hotovost“ s garantovanou lhůtou výplaty částky jednoho 
pracovního dne ode dne podání.

SIPO je soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, spočívá v inkasování  
plateb. Podmínkou je uzavření smlouvy s poštou. 

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

Napište ano/ne k těmto tvrzením:

Tvrzení ANO/NE

Příkaz k úhradě dává plátce, tzn. majitel účtu. Je to pokyn od majitele účtu, 
aby banka převedla z účtu majitele stanovenou částku na účet příjemce.

Příkaz k inkasu dává příjemce, který přikazuje bance, aby z účtu plátce 
inkasovala stanovenou částku, podmínkou je povolení inkasa.

Pro správné vyplnění příkazu k úhradě potřebujeme znát – číslo účtu 
příjemce, variabilní symbol, konstantní symbol, případě specifický symbol.

Variabilní symbol je například číslo faktury nebo jinak dohodnutý symbol 
mezi plátcem a příjemcem.

Konstantní symbol udává charakter platby a je čtyřmístný, např. platba za zboží.
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ZÁLOHOVÁ FAKTURA

Napište ano/ne k těmto tvrzením:

Tvrzení ANO/NE

Zálohová faktura není daňový doklad.

Zálohová faktura slouží k platbě před dodáním zboží.

Zálohová faktura má stejné náležitosti jako faktura – daňový doklad. 

Zálohová faktura se využívá stále častěji v obchodování mezi firmami.

FAKTURA

Napište ano/ne k těmto tvrzením:

Tvrzení ANO/NE

Faktura slouží jako daňový doklad.

Faktura je předána společně se zásilkou.

Číslo faktury může být variabilní symbol pro platbu.

Číslo účtu dodavatele na faktuře je důležitý údaj pro platbu faktury 
 v bezhotovostním platebním styku.

Den splatnosti není nutné uvádět na faktuře. 

Údaj o zápisu dodavatele o zápisu v živnostenském nebo obchodním  
rejstříku je povinný údaj na faktuře.

Informace o dodavateli, jestli je plátce DPH, je důležitý údaj.

Cena celkem je nutný údaj na faktuře.
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Vypracujte následující úkoly

PENAM, a. s.

Hlavní činnost: pečení chleba a pečiva
Živnost:  pekařství, cukrářství
Zápis do OR: 11. 8. 1992

Adresa firmy: Cejl 38 
  602 00 Brno

Ředitel firmy: Ing. Jaroslav Kurčík

IČO:  46967851
DIČ:  CZ - 46967851
Číslo bank. účtu: 2014540707/2600 CitibankEurope, Brno

Úkol č. 1

Pracujete jako fakturant/ka v akciové společnosti PENAM a vystavte fakturu akciové společnosti 
Jonášek, s. r. o., 700 00 Slezská Ostrava,  IČO 456 66 788, DIČ CZ456 66 788. Faktura má číslo 
143444, konstantní symbol 0308, příjemce stejný jako odběratel, datum vystavení faktury  
– dnešní den, datum splatnosti – 14 dní, způsob úhrady příkazem k úhradě.  

Byly dodány tyto výrobky:
1 200 ks chléb Beskyd 1 000 g, kód výrobku 32239, cena za kus 17,00 Kč 
1 400 ks chléb zrníčkový 500 g, kód výrobku 32944, cena za kus 25,00 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 15 %. 

Úloha č. 2

Na základě dodacího listu vystavte prosím fakturu. 

Pavlína Palová
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DODACÍ LIST č 1080/2015 
 

 
ZAPPA, a. s. IČ: 12456789 DIČ: CZ12456789 
Polská 22  Tel.: 226 227 644 
602 00  Brno 2 e-mail: info@zappa.cz 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 1239 
	  
	  

	  
 
Dodací list č.: 1080/2015 
 
Na základě objednávky č. 456/2015  
 
Ze dne: 20.03.2015 
  
Datum vystavení DL: 24.03.2015  
 
 
 
  
 

Položka Množství 
v ks 

Cena za 
jed. v Kč 
bez DPH 

DPH DPH v Kč 
na jed. 

Cena 
celkem v Kč 

      

1.Kotníková obuv Jenny č. 
123-3454, barva černá 

 
10  

 
1500 

 
21 

 
315 

 
18.150 

2. Kozačky Medi č. 234-6786 
barva šedá 

 
20 

 
1800 

 
21 

 
378 

 
43.560 

3. Kotníková obuv Anit č. 879-
8678, barva hnědá 
4. Polobotky Sari č. 456-9877, 
barva černá 
5. Polobotky nízké Sari č. 678-
5433, barva hnědá 
6. Sněhule Lola č. 897-3332, 
barva bílá 
7. Kozačky Track č. 566-7654 
barva černá 

 
30 

 
50 

 
20 

 
10 

 
10 

 
1000 

 
600 

 
700 

 
600 

 
2000 

 
21 

 
21 

 
21 

 
21 

 
21 

 
210 

 
126 

 
147 

 
126 

 
420 

 
36.300 

 
36.300 

 
16.940 

 
7.260 
 

24.200 
8. Kozačky Merli č. 197-6543 
barva šedá 
 

 
15 

 
1900 

 
21 

 
399 

 
34.485 

Cena celkem včetně DPH     217.195 Kč 
DPH celkem 
Cena celkem bez DPH  

    37.695 Kč 
179.500 Kč 

 
 
 
 
Vystavil:  Zappa, a. s.      Převzal:  CAC, s. r. o. 
  Jan Novák     Dne:  25.03.2015 
        Podpis:  

 

Odběratel: 
CAC, s. r. o. 
Provozovna 02 
Nábřeží 10 
225 02 PRAHA 2 
 
IČ: 45678654 
DIČ: CZ45678654 
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ZKOUŠKA Z KORESPONDENCE

Milé kolegyně, milí kolegové,

jistě oceníte další příklady k procvičování na jarní termín Zkoušky ENTER, která se uskuteční  
27. dubna 2015 a 22. června 2015. Za zkoušku se postavili garanti a partneři: Technologické 
centrum AV ČR, Enterprise Europe Network Česká republika, Intel, Governance Institute.

Další číslo časopisu ENTER pro školní rok 2014/2015 (8. číslo časopisu ENTER) se věnuje písem-
nostem při placení.

Přejeme příjemné dny

Governance Institute 
www.govin.org

Z čeho se zkouška skládá

1. z e-mailové odpovědi na zadání

2. přiložené tabulky, kterou je nutné zpracovat v excelu

Termín zkoušky ENTER

27. dubna 2015, od 8:00 h

22. června 2015, od 8:00 h 

Cena za zkoušku:

První pokus: 300 Kč 
Druhý pokus – oprava: 200 Kč 
Registrace: www.casopis-enter.cz/zkouska

Podrobné informace o termínech Zkoušky najdete zde: http://govin.org/enter/zkouska
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ZKOUŠKA ENTER Z MODERNÍ KORESPONDENCE

Zkouška ENTER z moderní korespondence je určena těm, kteří vědí, že:

 » ve firmách a na úřadech dnes převládá elektronická komunikace
 » v době kopírek a skenerů není životně důležité psát rychlostí blesku
 » je veledůležité psát zdvořile, přesně, strukturovaně, bez chyb
 » zpracovat tabulku z údajů, které si sami vyhledávají, je hračka

Zadání bude mít více variant, aby žáky nalákalo opisování J

Jak zkouška ENTER z moderní korespondence probíhá:

1. Vyučující zaregistruje školu, na níž Zkouška proběhne.
2. Zaregistrují se žáci školy.
3. Žáci obdrží fakturu k úhradě poplatku.
4. V den Zkoušky obdrží žáci na svou mailovou adresu zadání Zkoušky.
5. Zpracované zadání odešlou na mailovou adresu uvedenou v zadání.

Z čeho se Zkouška ENTER z moderní korespondence skládá:

1. z e-mailové odpovědi na zadání,
2. přiložené tabulky, kterou je nutné zpracovat v Excelu.

Příklady

Příklady k procvičování uveřejňujeme v každém čísle časopisu ENTER.

Termíny a cena Zkoušky ENTER z moderní korespondence

Den:  27. dubna 2015 a 22. června 2015

Čas:  8:00–10:00 h

Cena:  1. pokus 300 Kč

  2. pokus (opravný termín) 200 Kč

Registrace:  www.casopis-enter.cz
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PŘÍKLAD Č. 1

Pokyny

Pracujete v akciové společnosti MIPA  jako vedoucí obchodního oddělení  
a předseda představenstva Milan Roubalík Vás požádal, abyste napsal(a) e-mail společnosti 
s ručením omezeným Technik. Pan Milan Roubalík má představu, že každý zaměstnanec 
bude mít k dispozici tablet pro případnou práci mimo kancelář. Objednejte prosím z akční 
nabídky, kterou najdete v příloze, našeho stálého dodavatele Technik, s. r. o., podle svého 
uvážení celkem 5 ks různých druhů tabletů. Objednávku produktů zpracujte do tabulky, 
kterou dáte do přílohy e-mailu. Tabulka by měla obsahovat název produktu, typ produktu, 
počet kusů, cenu v Kč s DPH a bez DPH a cenu celkem s DPH. Faktura bude uhrazena převo-
dem z účtu. Informujte prosím dodavatele, že zboží si převezmete na adrese: Polská 12, 738 
01 Frýdek-Místek. Požádejte o potvrzení objednávky. 

 
Svoji e-mailovou odpověď odešlete ze svého soukromého e-mailu na adresu:  ……………………............... 
a kopii pošlete na adresu: ……………………………...

Příloha

Akční nabídka produktů platná do 30. dubna 2015

Technik, s. r. o.

Produkt - název  Typ  Cena s DPH Cena bez DPH

Notebook profesionální HP ProBook 450 23 490,00 Kč 19 413,00 Kč

Notebook dotykový Lenovo Flex 10 9 999,00 Kč 8 264,00 Kč

Tablet ASUS T100TA 32GB Gray + dock 10 499,00 Kč 8 677,00 Kč

Tablet iPad mini 16GB WiFi Space Gray 
& Black 5 990,00 Kč 4 950,00 Kč

Tablet iPad mini 16GB WiFi Cellular 
White&Silver 9 990,00 Kč 8 256,00 Kč

Tablet Lenovo IdeaTab A8-50 3G Yellow 3 999,00 Kč 3 305,00 Kč

Tablet pro náročné NVIDIA SHIELD Tablet LTE 32GB 10 499,00 Kč 8 677,00 Kč

Tablet iPad mini 16GB WiFi Cellular 
Space Gray & Black 10 190,00 Kč 8 421,00 Kč
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PŘÍKLAD Č. 2

Pokyny

Jako účetní jednatele společnosti s ručením omezeným Olpodcho Romana Koláčka upomínáte 
majitelku firmy Fruzko paní Janu Leživákovou, Masarykova 216, 723 00 Ostrava-Martinov 
o nezaplacené faktury, které byly splatné do konce března 2015. Výpis z knihy pohledávek 
najdete v příloze. Podle kupní smlouvy sjednané dne 5. prosince 2014 byla firmě Fruzko dodána 
pravidelná zásilka kancelářského nábytku a jeho příslušenství. Při každé dodávce byla paní 
Leživákové předána také faktura. Dluh za dodané zboží nebyl dosud uhrazen. V e-mailu žádáte o 
úhradu dlužné částky do 7 dnů. Upozorňujete také na úrok z prodlení ve výši 0,08 % za každý den 
prodlení, který byl ujednán v kupní smlouvě. Přikládáte seznam neuhrazených faktur. 

 
Svoji e-mailovou odpověď odešlete ze svého soukromého e-mailu na adresu:  ……………………............... 
a kopii pošlete na adresu: ……………………………... 



ENTER EDUCATION 
Časopis pro výuku a zkoušku z  moderní korespondence   

32 ENTER EDUCATION 

Rok: 2015 Firma: Olpodcho, spol. s r.o. str. 12

Kniha pohledávek - březen

Faktura

Vystaveno

Odběratel

Splatnost

Částka 

celkem 

v Kč

Uhrazeno 

v Kč
dne Doklad

Zbývá 

uhradit

Fa 2015125 2. 3. KOVOBOX, a.s. 9. 3. 228 000 228 000 9. 3. VBU 12 0,00

Fa 2015126 5. 3.
Fruzko, J. 
Leživáková

12. 3. 10 000 10 000,00

Fa 2015127 5. 3. KOVOBOX, a.s.. 12. 3. 122 000 122 000 12. 3. VBU 12 0,00

Fa 2015128 5. 3. Kovobox, a. s. 12. 3. 18 200 18 200 12. 3. VBU 12 0,00

Fa 2015129 8. 3.
Fruzko, J. 
Leživáková

15. 3. 58 050 58 050,00

Fa 2015130 8 .3.
Fruzko, J. 
Leživáková

15. 3. 2 000 2 000 15. 3. VBU 12 0,00

Fa 2015131 9. 3. Kovobox, a. s. 16. 3. 3 500 3 500 16. 3. VBU 12 0,00

Fa 2015132 12. 3.
Fruzko, J. 
Leživáková

19. 3. 550 000 550 000,00

Fa 2015133 12. 3. Kovobox, a. s. 19. 3. 52 800 52 800 19. 3. VBU 12 0,00

Fa 2015134 12. 3. ČEDOV, s. r. o. 19. 3. 126 200 126 200 19. 3. VBU 12 0,00

Fa 2015135 13. 3.
Autodoprava, 
s. r. o.

20. 3. 152 200 152 200 20. 3. VBU 13 0,00

Fa 2015136 13. 3.
Fruzko, J. 
Leživáková

20. 3. 47 500 47 500,00

Fa 2015137 13. 3. Kovobox, a. s. 20. 3. 75 200 75 200 20. 3. VBU 13 0,00

Fa 2015138 14. 3.
Fruzko, J. 

Leživáková
21. 3. 86 200 86 200 21. 3. VBU 13 0,00

Fa 2015139 14. 3.
Autodoprava, 

s. r. o.
21. 3. 25 000 25 000 21. 3. VBU 13 0,00

Fa 2015140 14. 3. Kovobox, a. s. 21. 3. 85 000 85 000 21. 3. VBU 13 0,00
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PŘÍKLAD Č. 3

Pokyny

Pracujete ve firmě Fazónka jako vedoucí obchodního oddělení a zaměstnanci provozního 
oddělení včera převzali dodávku látek od Vašeho stálého dodavatele Noria, a. s. Při převzetí 
zboží na základě dodacího listu 155/2015 pracovníci provozu zjistili, že dodávka nesouhlasí 
s objednávkou č. 520/2015 ze dne 5. března 2015. V příloze č. 1 najdete naskenovaný dodací 
list, kde jsou chybně označené dodané kusy zboží, které nesouhlasí s objednávkou. Zašlete 
akciové společnosti Noria e-mail. Přílohou e-mailu bude tabulka, kterou vypracujete a bude 
obsahovat reklamované zboží (zboží, číslo zboží, cena za ks bez DPH, DPH, dodáno zboží v ks 
a objednáno zboží v ks). Pro vytvoření tabulky použijte dodací list, který najdete v příloze. 
V dodacím listu jsou ručně opraveny údaje z objednávky č. 520/2015.

 
Svoji e-mailovou odpověď odešlete ze svého soukromého e-mailu na adresu:  ……………………............... 
a kopii pošlete na adresu: ……………………………... 
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PŘÍKLAD Č. 4

Pokyny

Pracujete ve společnosti s ručením omezeným Polana jako účetní a Váš nadřízený ředitel 
Ing. Tomáš Slušný je v současné době na nemocenské a napsal Vám e-mail, na který prosím 
reagujte. V příloze najdete objednávkový list č. 20/2015.

 
Svoji e-mailovou odpověď odešlete ze svého soukromého e-mailu na adresu:  ……………………............... 
a kopii pošlete na adresu: ……………………………...

E-mail, na který odpovíte:

Datum:   10. 04. 2015, 11:00 h 
Od:  info@centrum.cz 
Komu:   ucetni@centrum.cz 
Předmět:  Dodavatel Čestchov, s. r. o. 
Příloha:   Objednávkový list

Paní kolegyně, pane kolego,

 dne 31. 3. 2015 jsme měli od dodavatele Čestchov, s. r. o., obdržet dodávku doplňkového 
nábytku. Podle objednávkového listu č. 20/2015, který byl podepsán 5. ledna 2015, jsme 
měli obdržet první dodávku, ale nestalo se tak. 

Obdrželi jsme pouze kancelářské židle Jantar, ostatní zboží nám nebylo dodáno. S jejich 
dodávkou jsme počítali a její zpoždění nám způsobilo velké potíže. Očekáváme, že nám 
zbývající zboží zašlou nejpozději do týdne, jinak budeme nuceni zrušit celoroční objednávku. 

Prosím, napište písemnost společnosti s ručením omezeným Čestchov a celou situaci jim 
popište. Upozorněte je, že pokud nedodrží náhradní termín, s další objednávkou se obrátíme 
na jiného dodavatele. K e-mailu připojte tabulku – specifikaci se všemi typy doplňkového 
nábytku, který je uveden v objednávkovém listu, najdete v příloze. Tabulka bude obsahovat 
název zboží, kód produktu, množství, cenu v Kč za kus včetně DPH a cenu celkem včetně 
DPH. 

Děkuji, zdravím T. S.
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Pavlína Palová
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CIZOJAZYČNÁ KORESPONDENCE

V dalším osmém vydání časopisu ENTER – cizojazyčná korespondence se budeme věnovat 
písemnostem při placení.

Věříme, že pracovní listy budou pro Vás inspirací v komunikaci s cizojazyčnými obchodními 
partnery.
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POLSKÁ CIZOJAZYČNÁ KORESPONDENCE

Faktura / Faktura VAT

Po obdržení potvrzení objednávky musíme jako zákazník za  zboží  nebo poskytnuté služby za-
platit. Stejně jako u nás i v Polsku se setkáváme se dvěma základními druhy účtu - fakturou nebo 
účtem (druhý případ platí pro firmy, které nejsou plátci DPH).

Úloha č.1 / Zadanie nr 1

Pro vyplnění faktury potřebujete znát následující údaje (s některými jsme se již setkali v předcho-
zích článcích, a proto přiřazení českých ekvivalentů jistě nebude problém (správné řešení najdete 
v klíči). 

1  nazwa odbiorcy A datum prodeje

2  nazwa wystawcy (sprzedawcy) B další číslo faktury

3  NIP odbiorcy C IČO dodavatele

4  NIP wystawcy D IČO odběratele

5  data sprzedaży E datum vystavení faktury

6  data wystawienia rachunku F podpis osoby, která vystavila fakturu

7  kolejny numer rachunku G označení zboží

8  data zapłaty H sazba DPH

9  określenie towaru/usługi I množství

10 ilość J jméno odběratele

11 cena detaliczna K cena včetně DPH

12 cena z podatkiem VAT L jednotková cena

13 stawka podatku M jméno dodavatele

14 kwota podatku VAT N částka DPH

15 podpis osoby upoważnionej do wystawienia 
faktury VAT

O termín úhrady

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Platební styk, upomínka / Płatność, ponaglenie

Dodržení všech platebních závazků je jednou ze základních podmínek dobrého obchodu. Včasná 
platba dělá dobré přátele. Slovní zásoba tohoto článku bude rozsáhlejší a při používání odborných 
výrazů byste měli být přesní. Finančními záležitostmi jsme se již částečně zabývali v předchozích 
číslech, teď oprášíme nabyté vědomosti a rozšíříme si slovní zásobu. Nyní se zaměříme na nepl-
nění závazků ze strany odběratele, zákazníka. 

Nejprve se zaměříme na fráze používané dodavatelem, poté jak by mohl reagovat klient.

Prostudujte pečlivě tyto fráze

Frazesy używane przez dostawcę/Fráze používané dodavatelem

dnia….przesłaliśmy Państwu fakturę za wyro-
by…na kwotę ponad…., niestety dotychczas nie 
wpłynęła żądana kwota

dne…jsme Vám zaslali fakturu za...výrobky na 
částku více než…, bohužel do dnešního dne 
jsme neobdrželi žádnou úhradu

prosimy o niezwłoczne uregulowanie płatności žádáme Vás o okamžité vyrovnání této pohledávky

nasze rachunki po ich otrzymaniu należy  
regulować w pełnej wysokości

naše faktury je třeba uhrazovat v plné výši 
ihned po jejich doručení

ze zdziwieniem stwierdzamy,że nie zereagował 
Pan dotychczas na nasze kilkakrotne ponagle-
nie do zapłaty

s údivem zjišťujeme, že jste ignoroval všech-
ny naše dosavadní upomínky o zaplacení 
pohledávky

jesteśmy zmuszeni ustalić ostateczny termin płat-
ności na miesiąc marzec, w razie niedotrzymania 
terminu dochodzić będziemy naszych roszczeń na 
drodze sądowej

musíme Vám určit poslední termín splatnosti 
na měsíc březen, nedodržíte-li tento termín, 
budeme své nároky uplatňovat soudní cestou

z pewnością uszło Pańskiej uwadze, że ra-
chunek nie został uregulowany

zřejmě jste přehlédl, že faktura nebyla 
uhrazena

proszę niezwłocznie przelać kwotę  w wysokoś-
ci…., na jaką opiewa nasz rachunek z dnia…

žádáme Vás, abyste nám neprodleně pou-
kázal částku…, na kterou je vystavena naše 
faktura ze dne…

nasz ostatní rachunek z dnia…pozostaje od 
wielu miesięcy nieuiszczony i nie odpowiedział 
Pan na żadne z dotychczasowych upomnień

naše poslední faktura ze dne…zůstává již po 
několik měsíců nezaplacená a zatím jste neod-
pověděl na žádnou z dosavadních upomínek

uwzględniono wpłaty, które wpłynęły do… brali jsme v úvahu platby, které došly do…

w przypadku wcześniejszego uiszczenia wpłaty 
proszę potraktować niniejsze ponaglenia jako 
bezprzedmiotowe

pokud jste již zaplatili dříve, pak považujte 
tuto upomínku za bezpředmětnou
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Frazesy używane przez odbiorcę/Fráze používané odběratelem

kwota zostanie wpłacona w najbliższych dniach částka bude zaplacena v nejbližších dnech

kwota została wysłana jeszcze przed otrzyma-
niem Pańskiego pisma

částku jsme poukázali ještě před obdržením 
Vašeho dopisu

z powodu wysokich wierzytelności spóźniliśmy 
się z naszymi zobowiązaniami płatniczymi

kvůli svým vysokým pohledávkám jsme se 
opozdili s vyrovnáním našich platebních závazků

zleciliśmy naszemu bankowi, aby przesłał na 
Pańskie dobro zaległą kwotę

předali jsme naší bance platební příkaz k pře-
vodu dlužné částky na Váš účet

Úloha č. 2 / Zadanie nr 2

Doplňte chybějící údaje, správné odpovědi si zkontrolujte v klíči.

Szanowni Państwo

Na podstawie umowy o (1) wyzywamy do (2) należnej nam sumy 2300,- (3) według poda-
ného drugostronnie obliczenia. Wymienioną sumę prosimy (4) na nasz (5) nr 2345438000 w 
Banku Zachodnim w Poznaniu w (6) 5 dni od daty (7) niniejszego wezwania.

W (8) nie przekazania należnej nam (9), sprawęskirujemy do postępowania (10) bez po-
nownego wezwania do zapłaty.

Úloha č. 3 / Zadanie nr 3

Zodpovězte následující otázky:

1. Proč je oznámení o zaplacení pohledávky řešeno faxem?
2. Kdy byla pohledávka zaplacena?
3. Co požaduje odběratel od dodavatele?

Niestety nie mogliśmy dodzwonić się do Państwa działu finansowego , pozwalamy więc sobie 
przesłać niniejszy faks informując, że należność dotycząca Państwa faktury nr 6541 z dnia 
3.4.2014, którego dotyczy Państwa pozew o zapłatę z dnia 25.5.2014, została przekazana  
w dniu 20.5.2014 na Państwa konto nr 0004532865 w Banku Zachodnim.

 Prosimy o ponowne sprawdzenie wpływów w Państwa banku. Jeżeli okaże się, że pieniądze 
nie wpłynęły, to będziemy interweniować w naszym banku.

Jednocześnie mamy nadzieję, że to nieporozumienie nie wpłynie na termin Państwa dostawy 
w dniu 2.6.2014.

Beata Szeligová
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RUSKÁ CIZOJAZYČNÁ KORESPONDENCE

Поставка

Письмо «Поставка» пишет продавец/поставщик покупателю/заказчику в случае 
отправления заказанного товара или услуг. Он даёт справку об условиях  доставки данного 
товара. Информации касаются условий и сроков доставки, условий оплаты, транспорта, 
отправления и снособа доставки.

1. Способы оплаты – выберите соответсвующее чешское значение из предложения:

včetně daně – bankovní převod – platba bankovním příkazem – bankovní směnka – šek 
– platba na úvěr – na dobírku – zálohová faktura – bez daně – DPH – platba v hotovosti – 
neodvolatelný akreditiv

банковский перевод банковский вексель

оплата банковским 
поручением

чек

оплата наличными предварительная фактура

без налога с учётом налога

НДЦ (налог на 
добавленную стоимость)

оплата кредитом

наложенным платежом безотзывный аккредитив
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2. Соедините фразы с левой и правой стороны:

Справка о поставке

1
Поставляем на основании Вашего 
заказа / контракта и предъявляем 
счёт на... EUR за....

а
Zboží bude vyexpedováno ve lhůtě stano-
vené ve smlouvě.

2
Доставка будет осуществлена в 
течение 10 дней.

б Dodávka se skládá z 10 nákladních kusů. 

3
Заказ будет отправлен в сроки 
согласованные в договоре.

в
Dodáváme na základě Vaší objednávky / 
smlouvy a účtujeme …. EUR za…

4
Вами заказанный товар Но .... от .... 
был отправлен сегодня со склада в 
Ваш адрес.

г
Zboží zasíláme železnicí ve vagónu č. …. 
na Vaši adresu

5

В соответсвии с контрактом 
товары будут доставлены вам 
железнодорожным / грузовым/ 
морским / авиатранспортом

д
Všechny zaslané kusy jsou baleny 
odděleně. 

6
Товары отправляем 
железнодорожным транспортом в 
вагоне Но.... в Ваш адрес.

е
Doufáme, že dodávka dorazí v dobrém 
stavu. 

7 Поставка состоит из 10 грузовых частей. ё Dodávka se uskuteční v průběhu 10 dnů. 

8
Все отправленные части упакованы 
отдельно. 

ж
V souladu se smlouvou Vám bude zboží 
dodáno železnicí, kamiónem, lodí, letecky.

9
Надеемся, что поставка прибудет в 
хорошем состоянии.

з
Zboží č. …., které jste si objednali, bylo 
vyexpedováno dnes ze skladu na Vaši 
adresu. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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3. Примечание: 

Правила осуществления и обозначения какого-либо вида транспортировки в внешней 
торговли представляет ИНКОТЕРМС 2012 – это международные правила толкования 
торговых терминов. 

Основные принципы Инкотермс:

 » определение транспортных расходов по доставке товара между покупателем и 
продавцом 

 » момент перехода рисков повреждения, утраты или случайной гибели груза с поставщика 
на заказчика

 » дату поставки товара

Примеры вида транспортировки по правилам Инкотермс 2012. Найдите чешские 
эквиваленты на интернете (например на сайте http://cs.wikipedia.org/wiki/Incoterms)

EXW с завода-изготовителя, со склада (название места)

FCA
доставка перевозчику заказчика (название места 
назначения)

FAS доставка вдоль борта судна

FOB доставка на борт судна

CFR стоимость и фрахт/перевозка оплачены до

CIF стоимость, перевозка и страхование оплачены до

CIP перевозка и страхование оплачены до

CPT поставка оплачена до

DAT с поставкой до перегрузки

DAP с поставкой в месте назначения

DDP поставка с оплатой пошлины
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4. Соедините фразы с левой и правой стороны:

Справка об оплате

1
В приложении посылаем фактуру Но 
.... на 10 000 евро за отправленные 
велосипеды.

а
Prosíme o urychlené zaplacení přilo-
žené faktury ve výši 10 000 EUR.

2
Просим Вас срочно оплатить 
прилагаемую фактуру в размере 10 000 
евро.

б
Můžeme Vám poskytnout slevu  
ve výši …

3
Мы можем предоставить Вам скидку в 
размере ......

в
Děkujeme Vám za rychlé zaplacení 
naší faktury. 

4
Условия платежа: оплата в течение 30 
дней.

г
Můžeme Vám poskytnout měsíční 
odklad platby.

5
Можем предоставить Вам месячную 
отсрочку платежа.

д
Potvrzujeme obdržení platby  
za zboží, které jsme Vám zaslali. 

6
У нас нет возможности прeдоставить 
Вам кредит.

е
Obdrželi jsme potvrzení z banky  
o převodu peněz na náš účet. 

7
Благодарим Вас за быструю оплату 
нашей фактуры.

ё
Platební podmínky: platba v průbě-
hu 30 dnů.

8
Мы получили подтверждение из банка о  
зачислении денег на наш счёт. 

ж Poskytnutí úvěru není v našich silách. 

9
Подтверждаем поступление от Вас  
денег за отправленный Вам товар. 

з
V příloze zasíláme fakturu č. …  
na 10 000 EUR za zaslaná jízdní kola.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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5. Переведите на русский язык:

Zboží vyexpedujeme 21. 3.

Děkujeme za rychlou platbu.

Můžeme Vám poskytnout úvěr.

Zasíláme Vám platební a dodací podmínky. 

Dodávka se uskuteční během týdne.

Nábytek odesíláme kamióny.

Potvrzujeme obdržení platby za knihy.

Na základě smlouvy dodáváme objednané zboží.

V příloze zasíláme fakturu za odeslané počítače.

Můžete zaplatit bankovním převodem nebo na dobírku.
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6. Дополните предложенные слова в текст письма:

доставка - в течение  - сотрудничество - в сроке - Ваш заказ - хорошем состоянии - 
фактуру - отправлены - передали - в вагоне - осуществится - упакованы

Уважаемый господин Юриков!

Мы получили _____1_____ Но 223/04 на 200 штук велосипедов марки «Сибирь» 
в общей сумме RUB 160 000,-. Заказ мы _____2_____ нашему складу и он будет 
выполнен ____3______ указанном в контракте. Велосипеды будут ____4______ 
EXW завтра утром железнодорожным транспортом ____5______ Но 33-8 из Томска. 
В Москву прибудет _____6_____ предворительно в течение 4-5 дней. Велосипеды 
____7______ в ящиках по десяти кускам. 

В приложении найдёте нашу _____8_____ на RUB 161 000, которая включает все 
транспортные расходы. Просим заплатить сумму банковским переводом ____9______ 
30 дней. 

Надеемся, что поставка _____10_____ без проблем и товары прибудут в _____11_____ 
в данном сроке. Будем благодарны за Ваши заказы и ____12______ в будущем. 

С уважением     И.И.Шишкин   
      Заведующий отделом сбыта

 

7. Напишите письмо «Поставку» по следующим данным:

Jakožto zástupce firmy OKAL, Rýmařov, Lesní 222 sdělujete zákazníkovi, že 1. část zakázky, 
zboží - 10 domků „Okal“, model 118 - odešlo včera kamióny DAT na adresu STROJ-MONT 
se sídlem v Kaliningradu, ul. Polská dům 350/2a byt 18 tak, jak bylo stanoveno ve smlouvě. 
Další dodávka se uskuteční kamióny ve 3 dílčích zásilkách v průběhu únor/březen. K dopisu 
přikládáte 3 exempláře faktury na 700 000 EUR a žádáte o zaslání 2 podepsaných kopií zpět. 
Platba se uskuteční bankovním převodem u banky „Сбербанк“ v Kaliningradu po dodání 
každé zásilky. 

Svatava Rumpelová
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NĚMECKÁ CIZOJAZYČNÁ KORESPONDENCE

Lieferung – Versandanzeige – Rechnung

1. Übersetzen Sie folgende Vokabeln und merken Sie sie:

e Versandanzeige

Versanddokumente (Pl)

e Rechnung, e Faktura

Zahlungsbedingungen (Pl), Lieferbedingungen (Pl)

r Einzelpreis, r Gesamtpreis, r Bruttopreis, r Nettopreis

e Mehrwertsteuer

e Empfangsbestätigung

Versandbehälter (Pl)

ausliefern, expedieren

2. Lesen Sie die Charakteristik und beantworten Sie Fragen:

Nach der Auslieferung der Ware senden Sie Ihrem Kunden die Versandanzeige, besonders wenn 
Sie größere Menge eines Artikels oder Güter mit großem Umfang oder Gewicht liefern.

Die Rechnung (Faktura) können Sie der Versandanzeige beilegen oder mit getrennter Post 
schicken. Die Rechnung enthält alle nötigen Angaben:

 » Name und Anschrift des Käufers
 » Nummer und Datum der Bestellung
 » Menge, Art, genaue Bezeichnung der Ware
 » Einzel- und Gesamtpreis, Mehrwertsteuer, Brutto- und Nettopreis (mit oder ohne Nebenkos-

ten wie Verpackung, Versicherung usw.)
 » Art der Beförderung
 » Zahlungsbedingungen

Es können auch verschiedene Versanddokumente verlangt werden.

Manchmal wünscht die Lieferfirma, dass ihr der Käufer den Empfang der Lieferung bestätigt  
(die Empfangsbestätigung).
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Beantworten Sie folgende Fragen:

 » Was alles steht in einer Rechnung?
 » Was ist die Versandanzeige?
 » Was schreibt man in der Versandanzeige?
 » Welche Bedingungen führen wir an?
 » Was gehört zu den Versanddokumenten?
 » Wie  wird die Ware transportiert?
 » Was bedeutet „Mehrwertsteuer“?

3. Ordnen Sie die tschechischen Phrasen den deutschen zu:

Nachricht über den Versand der Ware:

1.
Ihren Auftrag vom… haben wir heute aus-
geführt und die Ware ausgeliefert (expediert).

a.
Objednané zboží je připraveno k ode-
slání. Přijeďte si pro ně pokud možno 
co nejdříve.

2.
Die von Ihnen bestellte Ware ist heute mit 
Bahn / LKW / Schiff / Post an Sie abgegangen.

b. Zboží k Vám dorazí pravděpodobně...

3.
Wir haben die Ware als Eilgut / Stückgut / 
Frachtgut an Sie gesandt.

c.
Vaši zakázku z… jsme dnes vyřídili  
a zboží vyexpedovali.

4.
Die Ware wird voraussichtlich am… bei 
Ihnen eintreffen.

d.
Nákladové kusy jsou značeny dle 
Vašich pokynů následovně:

5.
Die bestellte Ware ist versandbereit. 
Holen Sie sie möglichst bald ab.

e.
Zaslali jsme Vám zboží jako spěšninu / 
kusovou zásilku / náklad.

6.
Die Kolli sind gemäß Ihren Anweisungen 
wie folgt markiert:

f.
Vámi objednané zboží odešlo dnes 
drahou / kamiónem / lodí / poštou.

Nachricht über die Zahlung:

1.
Wir legen diesem Schreiben unsere 
Rechnung Nr. 250 über 3000,- EUR für die 
abgesandte Ware bei.

a.
Účtovaná částka je inkasována pro-
střednictvím našeho dopravce.

2.
Bitte überweisen Sie den Rechnungsbe-
trag auf unser Konto bei der Deutschen 
Bank in Frankfurt. 

b.
Přikládáme k tomuto psaní účet č. 250 
na 3 000,- Eur za odeslané zboží.

3.
Der Rechnungsbetrag wird durch unseren 
Spediteur eingezogen.

c.
Poukažte, prosím, účtovanou částku 
na naše konto u Deutsche Bank  
ve Frankfurtu.
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Hoffnung auf den guten Warenempfang:

1.
Wir hoffen, dass die Lieferung in gutem 
Zustand ankommt.

a. Vaše další zakázky by nás potěšily.

2.
Wir sind überzeugt, dass Sie mit unserer 
Lieferung zufrieden sein werden.

b.
Jsme přesvědčeni, že budete s naší 
dodávkou spokojeni.

3.
Wir würden uns über weitere Aufträge von 
Ihnen freuen.

c.
Doufáme, že dodávka dojde v dob-
rém stavu.

4. Lösen Sie das Kreuzworträtsel:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 
Lösungswort: ____________________________________

1. účtovat
2. předat
3. spěšnina
4. ze závodu
5. inzerát
6. doufat
7. stav
8. vyexpedovat
9. zásilka
10. ve vagónu
11. připravený k odeslání
12. přímo
13. smlouva
14. ze 14. 6.
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5. Was gehört zusammen? Verbinden Sie:

1 Vorauszahlung a nákladní list

2 s Qualitätszertifikat b platit hotově

3 gegen Nachnahme c do 10 dnů

4 e Packliste d poštovní průvodka

5 gegen bar/bar bezahlen e platba předem

6 e Paketkarte f osvědčení o jakosti

7 r Frachtbrief g na úvěr

8 innerhalb von 10 Tagen h pojistka

9 gegen Kredit i na dobírku

10 e Versicherungspolice j balicí list

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Ergänzen Sie die ausgelassenen Wörter in die Phrasen: 

unterschriebene, Versandanweisungen, Bestellung, benachrichtigen, bemühen, Vertrag, 
Ausfertigung, unseren, unwiderrufliches, binnen, notiert, Ihre, versandbereit, Zufrieden-
heit, eröffnen

Besten Dank für _____   ________, die wir wie folgt __________ haben. Wir senden Ihnen 
den _________ in 3 facher __________ . Bitte senden Sie uns 2 __________ Exemplare zu-
rück. Lassen Sie bitte bei der Commerzbank in Prag zu __________ Gunsten ein __________ 
Akkreditiv __________ . Wir liefern _________ 2 Wochen nach Akkreditiveröffnung. 
Ihre genauen __________ benötigen wir 10 Tage vor dem Liefertermin. Wir werden Sie 
__________ , sobald die Ware _________ ist. Wir __________ uns den Auftrag zu Ihrer 
__________ ausführen. 
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7. Übersetzen Sie folgende Phrasen:

Na základě zakázky č. 255 z 15. 5. Vám posíláme 
objednané počítače.

Zboží jsme vyexpedovali  přímo z obchodu .

Počítače odcházejí zítra nákladním autem.

Účtujeme Vám částku 200 000 CZK.

Účet na 200 000 CZK za počítače přikládáme.

Doufáme, že zásilka dorazí v dobrém stavu.

8. Schreiben Sie Briefe nach folgenden Unterlagen: 

• Český vývozce SPORTEX se sídlem v Berouně potvrzuje německé firmě FIT v Lipsku objed-
návku na 2 000 kusů pálek pro stolní tenis v ceně 15 EUR za kus, v celkové částce …….. EUR. 
Podmínky: vyplaceně hranice ČR – BRD, dodání do 1 měsíce. Platba do 10 dnů po obdržení 
zboží. Vyřídí objednávku k plné spokojenosti zákazníka.

• Jste výrobci hudebních nástrojů Avanti Kounice, Nádražní 66 a píšete prodejci Musikinstru-
mente, Berlín, Unter den Linden, Německo. Informujete zákazníka o tom, že jste mu 20. 
6. odeslali objednané housle. Předběžně by měly dorazit 25. 6. na jejich adresu. Zásilka  
se skládá z 10 kusů a uskuteční se dodávkou (r Kastenwagen). Žádáte je, aby poukázali částku 
ve výši 10 000 EUR na jejich konto (fakturu přikládáte) u Dresdner Bank. Jste přesvědčeni,  
že budou se zbožím spokojeni, a v budoucnu očekáváte další zakázky.

Svatava Rumpelová
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ANGLICKÁ CIZOJAZYČNÁ KORESPONDENCE

PAYMENT TERMS AND METHODS OF PAYMENT

INVOICES

Invoices are issued by the seller to ask for payment. It is also a record of a transaction which 
confirms the seller what has been sold and the buyer what has been bought and the terms  
of the sale. The invoices are usually sent together with a short covering letter which gives the 
buyer extra information which can be necessary for him.

There exists also a pro-forma invoice (this information is written on it) and the business partners 
use it when:

a) The customer has to pay before receiving the goods.
b) When the customer wants to be sure that the business conditions will not be changed.
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Pic. No. 1: Example of invoice form
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In offer or in a quotation must be stated payment terms, so the customer knows how to pay for 
the goods. There are mentioned the most important ones below:

1. C.i.a. (cash in advance) – placení v hotovosti předem = order is not processed until full 
payment is received in advance.

2. L/C (letter of credit) - akreditiv = a written commitment to pay by a buyer´s (impor-
ter´s) bank to the seller´s (exporter´s) bank. L/C guarantees payme nt of a certain sum 
in a specific currency. There exist two types of letter of credits:

a. Revocable – this type of letter of credit can be amended or cancelled by the applicant 
without notice, discussion or agreement with the beneficiary.

b. Irrevocable – this type can not be amended or cancelled without the agreement  
of all parties.

3. c.w.o. (cash with order) – placení současně s objednávkou = the payment has to be 
made in cash when the order is placed.

4. d.a.p. or D/P (documents against payment) – dokumenty oproti placení =  
an arrangement when an exporter instructs the presenting bank to hand over shipping 
documents to the importer only if the importer fully pays.

5. CAD (cash against documents) – placení v hotovosti proti dokumentům = it is similar 
to D/P but the importer pays the sale price in cash not via his bank.



ENTER EDUCATION 
Časopis pro výuku a zkoušku z  moderní korespondence   

55 ENTER EDUCATION 

Customers usually settle their accounts by bank transfer when payment is due according to the 
terms of payment stated in the offer, quotation or in the contract. Below you can find the most 
frequently used types of payments:

1. cheque – is a piece of paper which is used instead of money,

Pic. No. 2 – example of cheque (Šek anglosaské konvence. Schlossberger [online]. 
[cit. 2015-03-15]. Dostupné z: http://schlossberger.sweb.cz/Podklady%20k%20
prednaskam/07%20Vzory%20seku/SEK%20ANGLOSASKE%20KONVENCE.JPG)

2. bank transfer – is the way when we move money from one account to another,

3. international Money Order – it is a safe way how to send money to someone. It is 
a printed official document that you buy at a bank. It is often used in International 
business.

4. bill of exchange – it is a written order which says that someone must pay a certain 
person an amount of money on a fixed date.

5. credit card – is a small plastic card used for buying things.

6. PayPal – is a safer method of payment when you do not need any papers,  
such as cheques or money orders. Money transfer is made via Internet.
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Useful vocabulary:

invoice bill of exchange bank transfer

remittance credit card money order

pro-forma payment quotation

VAT letter of credit refund

TEST YOUR KNOWLEDGE OF PAYMENT TERMS:

1. Name the most frequent types of payments and explain 2 of them:

2. Explain the following payment terms:

      a)  CAD

      b)  c.w.o.

      c)  L/C

      d)  C.i.a.

      e)  D/P

3. Complete the text with the following missing words:

payment transaction meeting buyer condition seller

There are many ways to make and receive ____________ in international trade. Due to the 
physical distances between buyer and seller, and the fact that the _____________ may have 
taken place without the two parties actually _____________, minimizing exposure to risk 
is on the minds of both parties. The _____________ wants to make sure they receive their 
order in acceptable ____________ and on time, and the ____________ needs to know they 
will get paid for it. 
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4. Completethewordsearch:

I Z D D Q W L D P U X G C R H

N K T P C D V Y B H O A Q G M

V I A A W C A S H R I Q B R O

O R E Y M V T O L K I X A K N

I E O M Q G D H B A L A N C E

C F R E M I T T A N C E K H Y

E U D N A C C O U N T N D P F

W N W T A G Z W D C H E Q U E

T D J T P R O F O R M A V J L

S V Z E G O Q C J L Y D C B W

5. Match the words with their phrases:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

invoice

proforma invoice

refund

money order

cheque

account

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a safe way of sending money to sb. using a printed official doc.

money that was yours that you get again, eg. you paid too much for sth

an arrangement in which bank looks after your money

a quotation that tells the customer how much work would cost

gives details of goods that sb has bought and sb must pay for

a piece of printed paper that you can use instead of money

1 2 3 4 5 6

Resources:
Macmillan English Dictionary: for advanced learners. 1st ed. Oxford: Macmillan, 2002, 1692 s. ISBN 03-339-6675-9

Popular payment methods. In: Services [online]. [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: http://www.wouxun.com/two-way-
-radio/Service_Payment_Terms.htm

Šek anglosaské konvence. Schlossberger [online]. [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: http://schlossberger.sweb.cz/
Podklady%20k%20prednaskam/07%20Vzory%20seku/SEK%20ANGLOSASKE%20KONVENCE.JPG

proforma 
remittance  
invoice  
refund  
cheque 
account 
balance 
VAT 
payment 
money 
cash 
bank

Kateřina Vlčková
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KAPITOLA	  Č.	  5	  –	  TAJEMSTVÍ	  ÚSPĚCHU	  V	  JEDNÁNÍ	  S	  LIDMI	  

KOMUNIKACE	  NEVERBÁLNÍ	  –	  DOTYKY	  (HAPTIKA)	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Dotyky  (haptika)  

• komunikujeme	  spolu	  také	  prostřednictvím	  

dotyků,	  nejčastěji	  při	  vzájemném	  podání	  

ruky	  

• dotyky	  mohou	  mít	  různý	  význam	  –	  podpora,	  

náklonnost	  

• správně	  použitý	  dotyk	  v	  bezpečné	  oblasti	  

může	  zvýšit	  dojem,	  kterým	  působíte  

• muži	  považují	  dotyk	  cizí	  ženy	  za	  příjemný	  

• ženy	  se	  navzájem	  dotýkají	  častěji	  než	  muži	  

 

Čeho  se  vyvarovat?  
  
• nesprávné	  použití	  dotyku	  může	  poškodit	  dosud	  

vytvořený	  dojem	  

• ženy	  považují	  dotyk	  cizího	  muže	  za	  nepříjemný	  

• dotyky	  mohou	  mít	  různý	  význam	  –	  ovládání	  

druhého, agresivita 	  

• vyhýbání	  se	  dotykům	  souvisí	  s	  uzavřeností	  

člověka,	  s	  obavou	  z	  komunikace,	  s	  věkem,	  

s	  kulturními	  zvyky	  v	  dané	  zemi	  
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Podání  ruky  –  během	  podání	  ruky	  vnímáme	  nejčastěji	  vzhled	  ruky,	  sílu	  stisku,	  vlhkost	  ruky,	  
hmatový	  vjem,	  délku	  stisku,	  styl	  uchopení.	  Přiměřeně	  energický	  a	  pevný	  stisk	  a	  potřesení	  
rukou	  svědčí	  o	  zdravém	  sebevědomí,	  elánu	  a	  rozhodnosti.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příčinou  nepříjemných  pocitů	  bývá	  dotyk	  s	  upocenou	  rukou,	  podání	  ruky	  jako	  „leklá	  ryba“	  
(chladná,	  měkká,	  bez	  stisku)	  a	  krátké	  podání	  ruky.	  Vše	  nasvědčuje	  tomu,	  že	  člověk	  má	  mdlý	  
temperament,	  je	  neprůbojný	  se	  slabou	  vůlí,	  malou	  sebedůvěrou,	  stydí	  se	  nebo	  má	  trému.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjádření	  spojenectví	  (ruce	  jsou	  ve	  
stejné	  poloze,	  vyjadřují	  naprostou	  

rovnost)	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Použití	  obou	  rukou	  vyjadřuje	  
vřelost,	  srdečnost	  (obě	  ruce	  skryjí	  

ruku	  druhého	  –	  rukavice)	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dominantní	  uchopení	  (ruka	  
obrácená	  tak,	  že	  dlaň	  při	  podání	  a	  

stisku	  ruky	  směřuje	  dolů)	  
 
 

Vyjádření	  podřízenosti	  (podáváme	  
ruku	  dlaní	  nahoru)	  
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Z  podání  ruky  a  vzájemných  dotyků  můžeme	  vyčíst	  i	  kvalitu	  vzájemného	  vztahu	  –	  upřímnost,	  
vřelost	  a	  vzájemnou	  důvěru.	  Účast	  levé	  ruky	  může	  přenést	  na	  druhého	  přátelské	  pocity.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavlína	  Palová	  
Tomáš	  Obluk	  

Je  dobré  si  zapamatovat:  
  
Vzájemné	  dotyky	  se	  řídí	  dotekovými	  pásmy:	  

	  
• společenské,	  profesionální	  –	  ruce	  a	  paže	  

• osobní,	  přátelské	  –	  paže,	  ramena,	  vlasy,	  obličej	  

• intimní	  –	  neomezené	  

• svou	  dlaň	  udržujme	  vždy	  suchou	  (k	  tomu	  slouží	  

kapesníček	  umístěný	  v	  pravé	  kapse	  saka)	  

• ruku	  druhého	  držíme	  maximálně	  6	  vteřin	  

 

Vzájemná	  důvěra	  –	  naznačíme	  
uchopením	  své	  levé	  ruky	  za	  paži	  

partnera	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Srdečnost	  –	  naznačíme	  přiložením	  
své	  levé	  ruky	  na	  zápěstí	  pravé	  ruky	  

partnera	  
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