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Modul 4 
 

Pracovní život 

 

Prezentace modulu 

V tomto modulu se seznámíte s panem Pavelkou, který pracuje v zahradnictví. 
Od svého zaměstnavatele dostane zajímavou nabídku na spolupráci při úpravě 
zahrad v okolí. Pan Pavelka hovoří o nabídce a o různých zaměstnáních s 
kolegou a kamarádkou. Pan Pavelka se informuje o kurzech, ve kterých by si 
mohl zvýšit kvalifikaci. V telefonickém rozhovoru odpovídá na dotazy prvního 
zákazníka, který si chce nechat upravit zahradu jejich firmou. V gramatické 
části si připomenete, jak se v češtině tvoří příslovce. V textu v závěru modulu 
se dozvíte o podmínkách podnikání na živnostenský list. 
 

Obsah modulu 

Názvy rozhovorů Způsob komunikace Cíl 

Spolupráce se         

zaměstnavatelem 

Rozhovor Výslovnost samohlásek a/á 

Spolupáce s kolegou Rozhovor Slovní zásoba 

Práce na různých místech Rozhovor Informace o prac. místech 

Živnostenský list Telefonický rozhovor Příslovce 

Hledání řemeslníka Telefonický rozhovor Opakování větných 

struktur 

V České republice Informační text Živnostenský list 
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Lekce 1 

 

Spolupráce se zaměstnavatelem 

 
Rozhovor 1 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na 
www.l-pack.eu – Modul 04.1) 
 

 

 

Rozhovor 
 
Situace: Pan Pavelka pracuje v 
soukromém zahradnictví. Majitel 
zahradnictví pozve pana Pavelku do 
kanceláře a nabízí mu spolupráci při 
úpravě zahrad v okolí. Pan Pavelka 
je rád a souhlasí. 
Osoby: pan Pavelka; další 
zaměstnanec soukromého 
zahradnictví; majitel zahradnictví 
Místo: v kanceláři majitele 
zahradnictví 

 

Pavelka:  Můžu dál? 

Zaměstnavatel:  Ano, prosím, pane Pavelko! Jak se vám líbí vaše práce? Jste 

spokojen?   

Pavelka:  Ano, jsem spokojen! Jsem opravdu rád, že pracuji ve vaší 

zahradnické firmě, pane Semelko.  

Zaměstnavatel:  To rád slyším. Pozval jsem vás do své kanceláře, protože bych 

vám chtěl navrhnout novou práci.   

Pavelka:  Opravdu? To jsem rád! A jakou práci?   

Zaměstnavatel:  No, jak víte, starám se o zahrady našich zákazníků. Všichni žijí  

 v okolí, v maximální vzdálenosti 50 km. Ale minulý týden se 

mnou přestal spolupracovat můj společník a v kanceláři mám 

teď hodně práce: s účetnictvím, s organizací práce. Kromě toho 

http://www.l-pack.eu/
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mám další pracovní povinnosti v Plzni. Proto hledám 

zkušeného zahradníka, se kterým bych si dělil práci napůl. 

Myslíte, že byste mi mohl pomoct?  

Pavelka: Proč ne? Určitě by to šlo! Myslím si, že jsem ten, koho hledáte!   

Zaměstnavatel:  Ano, já si to myslím taky. Slyšel jsem, že máte zkušenost se 

zahradnickou prací, je to tak?  

Pavelka:  Ano, je. Pracoval jsem dva roky v zahradnictví v Litovli, 

nedaleko od Olomouce, a zahradnická práce je skutečně moje 

záliba!   

Zaměstnavatel:  To je výborné! Pracovní směny si můžeme rozdělit takto: já 

bych mohl pracovat v pondělí, ve středu a v pátek a vy v úterý, 

ve čtvrtek a v sobotu. Pracovní doba je půldenní, od 9 do 14 

hodin. Co si o tom myslíte?  

Pavelka:  Zní to velmi dobře. Váš návrh je zajímavý. Můžu začít kdykoli 

budete chtít!  

Zaměstnavatel:  Takže bychom se mohli setkat ještě zítra a upřesnit si další 

podrobnosti. Mimochodem, pokud by to bylo nutné, můžeme si 

vyměnit naše pracovní směny. Máte auto?  

Pavelka:  Ano, koupil jsem si před měsícem jedno ojeté. Není nové, ale 

funguje dobře. 

Zaměstnavatel:  Skvělé! Takže pokud jsme domluveni, můžeme se setkat zítra 

ráno v 9 hodin, ale možná bych mohl ještě zavolat, Františku? 

A pokud chcete, můžete mi říkat “Filipe”. 

Pavelka:  Hm, ano, pokud byste chtěl. Je to pro mě milá nabídka, pane 

Semelko, nebo spíše Filipe.  

Zaměstnavatel:  Správně. Uvidíme se zítra, Františku.  

Pavelka:  Tak zítra, Filipe. Hezký den!  

Zaměstnavatel: Hezký den!  
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Kontrola porozumění 1 6 

Označte, která věta je pravdivá (A) a která nepravdivá (N). 

       

 ANO NE 

a. Pan Pavelka je majitel zahradnické firmy.   

b. Majitel zahradnictví se jmenuje František.    

c. Pan Semelka nabízí panu Pavelkovi spolupráci.         

d. Pan Pavelka má nové auto.        

e. Pan Pavelka a pan Semelka si začali tykat.   

f. Pan Pavelka bude pracovat každý den do 14 hodin.    

 

Kontrola porozumění 2 6 

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

1. Pan Semelka pozval pana Pavelku 

      a.  do kina.          

      b.  do své kanceláře.         

      c.  do restaurace na oběd.        

2.  Pan Semelka a pan Pavelka mluví     

a.  o účetnictví firmy.          

b.  o spolupráci.           

c.  o ukončení práce ve firmě.         

3. Pan Semelka pečuje o zahrady ve vzdálenosti do 

a. třiceti kilometrů od firmy.  

b. padesáti kilometrů od firmy.  

c. šedesáti kilometrů od firmy.  
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4.  Pan Semelka bude pracovat 
        

a.    v pondělí, v úterý a ve středu.  

      b.    v pondělí, ve středu a ve čtvrtek.  

   c.    v pondělí, ve středu a  v pátek.  

5. Pan Semelka a pan Pavelka  

a. se zítra setkají.   

b. si zítra zatelefonují.  

c. si zítra zatelefonují a setkají se.  

 

Slovní zásoba 1 

Doplňte podle rozhovoru. 

 

Vy:    Dobrý den, pane Veselý. Telefonoval jste mi a  

    ____________ do vaší kanceláře. 

Zaměstnavatel:  Dobrý den, pane/paní …. Jsem rád, že jste přišel. Jste 

    ___________ v naší firmě?  

Vy:    Práce se mi opravdu moc ________.  

Zaměstnavatel:  Chtěl bych vám ____________ zajímavou práci. 

Vy:    A jakou práci mi ____________ nabídnout? 

Zaměstnavatel:  Hledám dobrého zahradníka pro _____________. Mám 

    hodně ____________, a proto hledám pomocníka.  

    ____________.  Že byste mi mohl pomáhat? 

Vy:    Určitě, mám rád ________________ práci.   

Zaměstnavatel:  To je výborné. Sejdeme se zítra a ____________  

    podrobnosti. Souhlasíte? 

Vy:    Ano, souhlasím. Kdy a kde se setkáme? 

Zaměstnavatel:  V 10 hodin v mé kanceláři. 

Vy:    Dobře, ________ tam.  
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Zaměstnavatel:  Tak zítra, na shledanou. 

Vy:    Na shledanou. 

 

Konverzační cvičení  1  

 

Co řeknete v situacích, 

 

1. kdy vám někdo nabídne spolupráci? 

__________________________________________________________________ 

2. kdy se chcete dozvědět o spolupráci důležité informace? 

__________________________________________________________________ 

3. kdy navrhnete ještě jednu schůzku pro upřesnění organizace spolupráce? 

__________________________________________________________________ 

4. kdy vám nabídne kolega tykání? 

__________________________________________________________________ 

5. kdy nabídnete tykání kolegovi. 

________________________________________________________________ 

 

Výslovnost  (Poslouchejte audio na  www.l-pack.eu –  modul 4 – výslovnost.) 

 

Výslovnost českých samohlásek 

V češtině je pět samohlásek a, e, i/y, o, u. Všechny samohlásky mohou být krátké 
nebo dlouhé: a/á, e/é, i/í, y/ý, o/ó, u/ú/ů. Krátké samohlásky se vyslovují krátce, 
dlouhé dlouze. V češtině nikdy nedochází k redukci samohlásek.  

V písmu se dlouhé samohlásky označují čárkou nad písmenem.  

  

V rozhovorech tohoto modulu se často objevují přídavná jména ženského rodu. 
Dlouhé á se objevuje také v jiných slovech. 
Procvičte si rozdílnou výslovnost samohlásek a/á. 

 

http://www.l-pack.eu/
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náročná práce pracovní doba 

krátká přestávka přestat pracovat 

zahradnická práce krásná zahrada 

nová kancelář potřebná reklama 

šťastná kamarádka maximální vzdálenost 
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Lekce 2 

 

Spolupráce s kolegou 

 

Rozhovor 2 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na  –  
www.l-pack.eu Modul 04.2) 
 

 

Rozhovor 
 
Situace: Pan Pavelka se vrací z 
kanceláře majitele zahradnictví a 
vypráví kolegovi o nabídce, kterou 
dostal. 
 
Osoby: František Pavelka; kolega 
Místo: Zahradnická dílna 

 

Kolega:  Ahoj, Františku, tak co, jak se máš?  

Pavelka:  Dobře! A ty?  

Kolega:  Já taky. Kde jsi byl? Přijel jsem asi před hodinou, hledal jsem 

tě, ale marně!  

Pavelka:  Byl jsem v kanceláři šéfa. Představ si, že mi nabídl, abych s 

ním spolupracoval na zahradnických zakázkách.  

Kolega:  Opravdu? A co jsi mu řekl?  

Pavelka:  No, řekl jsem ano, rád pracuju venku. Mám zahradnickou práci 

moc rád.  

Kolega:  To je pravda! Máš štěstí! Jsem rád, že ti něco takového vyšlo! 

Kdy začneš pracovat na jiném místě?   

Pavelka:  Zítra se ještě jednou sejdeme a domluvíme podrobnosti.  

Kolega:  Dobře, ale dnes nepracuješ? Víš, že je tady 10 zakázek, které 

musíme do dnešního odpoledne vyřídit?   

Pavelka:  Máš pravdu, omlouvám se! To jsou ty rostliny, které jsou 

objednané na dnešní rozvoz?  

http://www.l-pack.eu/
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Kolega:  Podívej. Jsou tam, u toho velkého stolu pod schody. Některé už 

jsem odnesl sám a ty těžké můžeme odnést společně později. 

Jsou tam ty sukulenty, měly by být připraveny první dvě růže a 

některé azalky. Najdeš tam taky všechno, co potřebuješ pro 

zabalení. Krabice, celofán, různé papírové listy, nůžky a nějaké 

barevné řetězy.   

Pavelka:  Dobře, dobře! Pospěš si, můžeme začít!  

Kolega:  No, abych byl upřímný, začal jsem asi před hodinou. A teď bych 

chtěl mít malou přestávku na kávu a taky si musím 

zatelefonovat a pak se vrátím!  

Pavelka:  Dobře, to je v pořádku. Jdu připravit obal pro sukulenty,  myslíš 

si, že by mohl být dobrý ten červený papír, ten hodně lesklý? 

 Nebo je lepší ten silnější neprůhledný? Můžeme použít 

červenou stužku, co myslíš?  

Kolega:  Hmm, ano, myslím, že ano, omlouvám se, ale já opravdu 

spěchám. Musím si nutně zatelefonovat. Domluvíme se později. 

Tak za chvíli!  

Pavelka:  Za chvíli. Ahoj. 

 

 



 

                                                                                                                Projekt č.  511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                              Číslo smlouvy  2010 – 4125/001-001 
 

 

 
 

Modul 4 Strana 10 
 

Kontrola porozumění 3 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

                                                                                                                         ANO NE 

a.  Pan Pavelka pracuje v obchodě s květinami.      

b.   Kolega pana Pavelky už udělal hodně práce sám.            

c.   Pan Pavelka neřekl svému kolegovi o nabídce.       

  d.   Oba kolegové budou společně připravovat květiny 

       k odvozu.        

  e.   Kolega pana Pavelky nebude mít přestávku.       

f.    Pan Pavelka potřebuje poradit s balením květin.       

 

Slovní zásoba 2 

Doplňte do textu slova z nabídky. 

 

 

spokojený, navrhnout, pracovními povinnostmi, zkušenosti, domluvily, nabídku, 

štěstí, připravili, omluvit, přestávka 

Dostal jsem zajímavou nabídku.  

Kdy začíná polední _______________? 

Můj zaměstnavatel má všechno, je to ___________ člověk a má stále ___________. 

Seznámili nás s našimi ________________ ____________________. 

Chtěli bychom vám _________________, abyste ______________ nový projekt. 

Firmy se nakonec____________________ na spolupráci. 

Byla to náročná práce, ale získali jsme bohaté _____________. 

Udělala jsi chybu, měla by ses ______________. 
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Konverzační cvičení  2  

Dokončete věty nebo utvořte další větu. 

1. Hledám tě marně … 

2. Představ si, že ... 

3. To je pravda! ... 

4. Máš štěstí!   ... 

5. Podívejte se ... 

6. Dobře, dobře! ... 

 

Konverzační cvičení  3 

 

Odpovězte podle skutečnosti. 

 

1. Pracujete raději sám nebo s jiným člověkem/jinými lidmi? 

2. Už vám někdo nabídl spolupráci? 

3. Jak jste odpověděl?  

4. Co jste chtěl vědět? 

5. Přijal jste nabídku? 
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Lekce 3 

 

Práce na různých místech 

 

Rozhovor 3 (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na  
www.l-pack.eu – Modul 04.3) 

 

 

Rozhovor 
Situace: Pan Pavelka se na 
vlakovém nádraží potkává s 
kamarádkou  Marinou. V 
čekárně si vyprávějí o 
místech, kde pracovali a jak se 
jim práce libila. 
 
Osoby: zaměstnanec 
zahradnictví František 
Pavelka; jeho kamarádka 
Marina 
 
Místo: cestou na nádraží 

 

Marina:  Ahoj, Františku, pojedeš vlakem ve 14 hodin?  

František Pavelka:  Ano, ty taky? Co kdybychom spolu počkali na vlak v čekárně?  

Marina:  Skvělé! Aspoň si můžeme trochu popovídat! Tak jaký jsi měl 

den? 

František Pavelka:  Dobrý, Marino. Představ si, že mi můj šéf nabídl novou práci. 

Budu s ním pracovat na zahradnických zakázkách.  

Marina:  Dobrý! Jsi rád?   

František Pavelka:  Ano, moc! Možná, že jsem konečně našel práci, která mi 

vyhovuje, po tolika různých pokusech!  

Marina:  Jo? Už jsi vyzkoušel mnoho pracovních míst, že ano?  

http://www.l-pack.eu/
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František Pavelka:  To ano. Po ukončení střední školy jsem začal pracovat v 

telefonní ústředně. Byl jsem operátor a vyřizoval telefonické 

reklamní rozhovory na podporu potravinářských výrobků.   

Marina:  Víš, že jsem taky pracovala v telefonní ústředně? Mým úkolem 

bylo prodávat pojistky. 

František Pavelka:  Opravdu? Vlastně jsem tu práci neměl moc rád. Bylo to velmi 

stresující a lidé neradi mluvili telefonicky o potravinářských 

výrobcích. 

Marina:  No, to je mi jasné. Takže pak jsi změnil práci, že ano? 

František Pavelka:  Ano, je to tak. Začal jsem hledat jinou práci. Nějakou dobu jsem 

pracoval v marketingové společnosti. Nebylo to špatné, ale 

práce bylo moc, pracovali jsme celý den a někdy jsem musel 

zůstat v kanceláři až do večera. 

Marina:  A pak jsi pracoval v Uherském Hradišti, že ano? 

František Pavelka:  Ano, přesně tak! Našel jsem si práci ve společnosti, která se 

starala o úpravu parků v Uherském Hradišti. Měl jsem pracovní 

smlouvu na dva roky a ta skončila před dvěma měsíci. Před 

měsícem jsem četl inzerát firmy, která je zaměřena na 

zahradnické práce tady v Písku. Hledali zaměstnance. Zavolal 

jsem tam a oni mi hned řekli datum přijímacího pohovoru. 

Marina:  Je to ta firma, kde teď pracuješ, že jo?  

František Pavelka:  Ano, je. Už když jsem se poprvé setkal se šéfem firmy, měl 

jsem dobrý dojem. Možná, že jsem tak působil na něj, protože 

mi zavolal o pár týdnů později, abych začal během jednoho 

týdne pracovat u firmy. Až do teď jsem pracoval v oddělení 

dodávek. A od zítřka budu zase pracovat venku. Už se nemůžu 

dočkat, až začnu!  

Marina:  Zajímavé. Víš, že jsem taky pracovala na mnoha místech? 

Nejprve jsem pracovala jako au-pair, pak v obchodě. Potom 

jsem pracovala jako servírka v baru. Pracovala jsem, abych si 
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vydělala nějaké peníze, protože jsem zároveň chtěla studovat 

češtinu a literaturu. Podařilo se mi školu ukončit a pochopila  

 jsem, že mým skutečným cílem je studium. Tak jsem poslala 

svůj životopis na některé soukromé školy, kde mohou cizinci 

studovat češtinu. Pracuju teď dva roky a jsem moc spokojená! 

František Pavelka:  Máš svou práci ráda, že ano? 

Marina:  Ano, moc! Především se ráda seznamuju s lidmi z různých 

zemí a různých kultur, kteří jsou ochotni komunikovat. Je to 

zajímavé poznávat odlišnosti mezi různými jazyky a kulturami.  

František Pavelka:  Hmm, no od zítřka se budu starat o rozdíly mezi rostlinami, a to 

budu taky dělat rád. Jsem moc šťastný! 

Marina:  Hmm. Co budeš dělat dnes večer, Františku? Nezajdeme spolu 

na pizzu?   

František Pavelka:  No, dnes nemohu, jdu s kamarádem do kina. A co zítra večer?   

Marina:  Dobře! Takže budu čekat, až zítra zavoláš, ano?  

František Pavelka:  Dobře! Zavolám ti zítra!  
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Kontrola porozumění 4 

 

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

1.  Marina a František jdou spolu 

a. do práce.             

b. z práce.                

c. na pizzu.             

2.  Marina a František si vyprávějí 

a.     o tom, jak chodili do školy.  

b.  o tom, jak stráví večer.  

c. o tom, jak pracovali v minulosti.  

3.   Marina a František 

a.  nejsou spokojeni se současným zaměstnáním.   

b.  jsou spokojeni se současným zaměstnáním.   

c.  v rozhovoru se o tom nemluví.  
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Situační fráze  

 Přiřaďte k popsané situaci vhodnou frázi. 

 

1. Potvrzení slibu A. Co rád děláš? 

2. Dotaz na oblíbenou činnost B. Skutečně se to stalo? Opravdu? 

3. Vyjádření údivu C. Ano, určitě to udělám, slibuji. 

 

1 ._________________ 2. ________________ 3. ________________ 
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Lekce 4 
 

Živnostenský list 

 

Rozhovor 4   (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na  
www.l-pack.eu – Modul 04.4) 
 

 

Telefonní rozhovor 
 
Situace: Pan Pavelka telefonuje do 
institutu profesní kvalifikace a žádá 
informace o nabízených kurzech. 
Rád by chodil do zahradnického 
kurzu, aby si zvýšil kvalifikaci a 
dozvěděl se o nových metodách 
práce. 
Osoby: pan Pavelka; zaměstnanec 
úřadu práce 
Místo: na úřadu práce, byt pana 
Pavelky 

 

Zaměstnanec: Dobrý den!  

František Pavelka:  Dobré ráno. Je to institut profesní kvalifikace? 

Zaměstnanec:  Ano, samozřejmě. Jak vám mohu pomoci?   

František Pavelka:  No. Doslechl jsem se, že nabízíte nějaké kurzy pro zahradníky, 

mohl byste mi říct nějaké bližší informace? 

Zaměstnanec:  Samozřejmě. Nabízíme zahradnické kurzy a kurzy pro úpravu 

parků.  

František Pavelka:  Jaký je v tom rozdíl?  

Zaměstnanec : No, kurz zahradnického plánování je zaměřen na péči o parky a 

zahrady. Zahradník je znalec. Musí znát různé druhy půd, 

podnebí a všechny vlastnosti potřebné pro pěstování rostlin.  

František Pavelka:  A co je správce parku? 

http://www.l-pack.eu/
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Zaměstnanec:  Od správce parku se neočekává, že bude plánovat, protože 

správce připravuje projekty, stará se o soukromé a veřejné 

parky a zahrady, o pěstování rostlin, ale neočekává se od něj, 

že rozhoduje o vhodnosti rostliny atd.   

František Pavelka:  Aha. A vydáváte na konci těchto kurzů oficiální certifikáty?   

Zaměstnanec:  Ano, samozřejmě! Pokud se chcete stát zahradníkem, nebo 

správcem parku, můžete navštívit zdejší kurzy profesní 

kvalifikace. Tyto kurzy trvají jeden nebo dva roky, na konci 

kurzu můžete získat certifikát. Vše, co potřebujete pro účast v 

kurzu, je maturitní vysvědčení.  

František Pavelka:  Existují jiné možnosti?  

Zaměstnanec: Ano, další možnost je začít pracovat přímo v jeslích. Ve školce 

se můžete naučit práci v přímém kontaktu s přírodou. Můžete 

se také dozvědět hodně informací od dobrého a zkušeného 

zahradníka! V každém případě musíte mít skutečný zájem a 

minimálně sedm let praxe, abyste dosáhl dobré profesní 

úrovně. 

František Pavelka:  Ano, děkuji, já vím, že mám už nějaké zkušenosti, protože jsem 

dva roky pracoval ve společnosti, která se starala o parky. Teď 

bych měl začít pracovat v zahradnické společnosti v Písku, 

proto bych chtěl zlepšit svou odbornou kvalifikaci a získat 

certifikát. 

Zaměstnanec: Aha. Chápu,  máme také pobdobné univerzitní tříleté kurzy. 

Tady v Jižních Čechách jsou například kurzy na univerzitě v  

 Českých Budějovicích. Nebo i v jiných městech, například 

můžete využít nabídky kurzů na univerzitě v Táboře nebo v 

Plzni.  

František Pavelka:  Dobře, děkuji moc za informace. Bydlím tady v Písku, takže 

bych chtěl chodit do místních kurzů. Na shledanou!   
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Zaměstnanec:  Na shledanou! Děkujeme vám za zavolání a přejeme hodně 

štěstí v novém zaměstnání!  
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Kontrola porozumění 5 

 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

 ANO NE 

a. František Pavelka chce studovat na univerzitě.      

b. František Pavelka se informuje na kurzy pro úpravu parků.     

c  František Pavelka dosud nepracoval v zahradnictví.    

d  František Pavelka studoval na střední škole.     

e. František Pavelka neví, jestli po ukončení kurzu  

 dostane vysvědčení.     

 

Konverzační cvičení 4   

 

Odpovězte podle skutečnosti. 

 

 
1. Už jste se v ČR informoval/a  na nějaké kvalifikační kurzy? 

2. Na jaké kvalifikační kurzy jste se informoval/a? Jaké kvalifikační kurzy jste 

hledal/a? 

3. Kde jste se na ně informoval/a? 

4. Našel/našla jste kurz, který byl pro vás výhodný? 

5. Navštěvoval/a jste nějaký rekvalifikační kurz v ČR? 
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Lekce 5 

 

Hledání řemeslníka 

 
Rozhovor 5  (Podívejte se na video na Youtube/poslechněte si nahrávku na  
www.l-pack.eu – Modul 04.5) 
 

 

Telefonní rozhovor 
Situace: Pan Cajnar telefonuje 
panu Pavelkovi do zahradnické 
firmy. Potřebuje upravit zahradu a 
informuje se o službách, které 
firma nabízí, a o ceníku služeb. 
Marina telefonuje Františkovi 
Pavelkovi, aby mu připomněla 
jejich domluvu. František 
zapomněl, že měl jít s Marinou na 
pizzu a omlouvá se jí. 
Osoby: pan Cajnar; pan Pavelka, 
Marina 
Místo: v bytě pana Pavelky a v 
bytě pana Cajnara, v bytě Mariny 

 

Pan Cajnar:  Haló!  

František Pavelka:  Dobrý den! Jje tam pan Cajnar?  

Pan Cajnar:  Ano, kdo volá? 

František Pavelka:  František Pavelka z firmy Zahradnictví. Na našem záznamníku 

byla zpráva. Volal jste dnes ráno do naší kanceláře?   

Pan Cajnar:  Á, dobrý večer! Ano, jistě, volal jsem dnes ráno a nechal vám 

vzkaz, abyste mě navštívil.   

František Pavelka:  Dobře! Tak, mi řekněte, co byste od naší firmy potřeboval?  

Pan Cajnar:  No, já bydlím tady ve městě, v domě s poměrně velkou 

zahradou s výhledem na sever. Z toho důvodu tady není nikdy 

dost světla, a tak stromy a rostliny potřebují hodně péče  

František Pavelka:  Hmm.  

http://www.l-pack.eu/


 

                                                                                                                Projekt č.  511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                              Číslo smlouvy  2010 – 4125/001-001 
 

 

 
 

Modul 4 Strana 22 
 

Pan Cajnar:  Pečuji o zahradu, jak nejlépe umím, ale nejsem žádný odborník 

a nemám moc volného času, abych se o rostliny staral. Navíc 

bych rád udělal nějaké změny, možná, zasadil nové rostliny. 

Proto jsem volal do vaší společnosti. Myslíte, že byste mi mohli 

pomoci?  

František Pavelka:  Ano, samozřejmě! Starám se spolu s ředitelem, panem 

Semelkou, o zahrady našich klientů. Naše firma, jak asi víte, je 

žádaná. Pracujeme v zahradnictví více než 30 let!  

Pan Cajnar:  Ano, já vím. Můj bratranec je váš klient a poradil mi, abych vám 

zavolal.  

František Pavelka:  Né, skvělé! Takže už máme reklamu! Pokud chcete, můžeme 

stanovit nezávazné datum setkání. Já nebo pan Semelka 

můžeme přijít, podívat se na vaši zahradu a poradit vám. 

Pan Cajnar:  Dobře, ale ještě. Jaká bude cena?   

František Pavelka:  No, první návštěva je zdarma. Pak udělame společný projekt: 

nezbytné práce, různé zahradní rostliny, jaký materiál máme 

koupit a podobně, takže náklady nejsou vždy stejné, záleží na 

požadované práci, ale můžeme se společně dohodnout na 

věcech, které je třeba udělat, zatím nezávazně. Uvidíte, že pro 

vaši zahradu určitě nějaké dobré řešení najdeme.  

Pan Cajnar:  Tak jo. Určitě je vaše první návštěva zdarma?   

František Pavelka:  Rozhodně, nebojte se, pane Cajnare. Kdy můžeme přijít, 

abychom se podívali?  

Pan Cajnar:  No, pro mě ještě dnes večer. Máte čas? Takže, můžeme se 

podívat společně a udělat nějaké závěry, co říkáte?  

František Pavelka:  Dobře! To mi vyhovuje. Budu tam tak za půl hodiny. Tak za 

chvíli!  

Pan Cajnar:  Dobře! Uvidíme se za chvíli!   

František Pavelka:    Prosím? 
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Marina:  Ahoj, Františku, kde jsi, víš kolik je hodin? Už je skoro šest!  

Čekala jsem celé odpoledne na tvůj telefon a pozvání na 

dnešní pizzu! 

František Pavelka:  Pizzu? Na jakou pizzu? Ach, Marino, to je pravda. Měli jsme jít 

dnes večer na pizzu, ale já jsem si už domluvil schůzku se 

zákazníkem. Nevím, v kolik hodin skončím, možná to bude 

pozdě. Co s tím uděláme?  

Marina:  No, Františku, včera jsi měl schůzku s přítelem, dnes se 

zákazníkem. Čekala jsem celé odpoledne na tvé zavolání a teď 

mám hlad a potřebuji se najíst. Půjdu sama, bude to lepší. 

Zavolej mi, až budeš mít čas. Ahoj! 

František Pavelka:  Ahoj, Marino, zavolám ti brzy a promiň ten dnešek. Je to 

nepříjemné! 
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Rozhovor 

Doplňte rozhovor. Jste majitelem malé firmy, která zajišťuje úklidové práce. V 

telefonickém hovoru odpovídáte na dotazy zákazníka, který si chce u vás objednat 

úklid domu po malování. 

Zákazník: Dobrý den. Petr Janota.  

Vy:  ________________________________________________________ 

Zákazník: Chtěl bych se podrobněji informovat o službách, které nabízíte na 

Internetu. 

Vy: ________________________________________________________ 

Zákazník: Zajímá mě termín a cena. 

Vy:  ________________________________________________________ 

Zákazník: Potřeboval bych objednat vaši firmu za týden. Je to možné? 

Vy:  ________________________________________________________ 

Zákazník: Za jak dlouho provedete úklid a kolik stojí vaše služby?   

Vy:  ________________________________________________________ 

Zákazník: Dům je jednopatrový a v přízemí má 3 místnosti a kuchyň. Celé přízemí 

  jsme malovali a potřebujeme uklidit tuto část domu.   

Vy:  ________________________________________________________ 

Zákazník: Souhlasím s cenou a prosím o objednávku. 



 

                                                                                                                Projekt č.  511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                              Číslo smlouvy  2010 – 4125/001-001 
 

 

 
 

Modul 4 Strana 25 
 

 

 

GRAMATIKA 

Příslovce 

Vyjadřují bližší okolnosti dějů a vlastností. Příslovce jsou nejčastěji odvozována od 

přídavných jmen příponami -e (-ě), -o, -y:  

rychlý – rychle, pěkný – pěkně 

malý – málo, častý – často, blízký – blízko,  

český – česky  

 

a) Příslovce času – vyjadřuje čas, ve kterém probíhá děj. Odpovídá na otázku:      
Kdy? Jak často? Jak dlouho?  včera, dnes, zítra, ráno, večer, letos, vloni 

Některá příslovce vznikla z podstatných jmen, např. večer, ráno, zima, tma, nebo 

spojením předložky s podstatným jménem, přídavným jménem, se zájmenem, 

číslovkou anebo spojením s příslovcem, např. každoročně, poprvé, předloni. 

b) Příslovce místa  –  vyjadřuje místo, ve kterém probíhá děj.  
Odpovídá na otázky: Kde?, Kam?, Odkud? sem, tady, odtud, tam 

c) Příslovce způsobu –  vyjadřuje způsob, kterým děj probíhá.  
Odpovídá na otázku: Jak? pohodlně, špatně, dobře, velmi, velmi pomalu 

d) Příslovce míry –  označují stupeň vlastnosti, míru předmětu 
Odpovídá na otázky: Jak moc?,  Do jaké míry? hodně štěstí, málo času, mnoho 

úspěchů 

e) Příslovce příčiny (důvodu) – vyjadřuje příčinu (důvod), kvůli které děj probíhá.  
Odpovídá na otázku:  Proč?   proto 

POZOR! 

Příponou -y  se tvoří příslovce od přídavných jmen na -ský, -cký 

český – česky, německý – německy, fantastický – fantasticky 
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Gramatické cvičení 1 

 

Utvořte příslovce od uvedených přídavných jmen. 

 

1. Jsem (skutečný) _____________ začínající podnikatel. 

2. Měli jsme se u moře (výborný) ______________. 

3. Vyprávěla velmi (zajímavý) ______________ o tom, co se jí stalo na dovolené. 

4. Udělá vždy a všechno (dobrý) ______________. 

5. Vypadá moc (krásný) __________ a (šťastný) ____________. 

6. Připravíme plán (maximální) _____________  do měsíce. 

7. Domluvíme se zatím (nezávazný) ________________ a sejdeme se (společný) 

____________ s poradcem za týden. 

8. Cítím se opravdu (nepříjemný) ______________ , že jsem nedodržel slib. 

9. Mluvili jsme spolu jen (krátký) _____________, ale choval se naprosto 

(profesionální) ______________. 

10. Prosím tě, řekni to ještě jednou. (Špatný) _______________ jsem ti rozuměl. 

 

Gramatické cvičení 2 

 

V odpovědi na uvedené otázky použijte vhodná příslovce. 

 

1. Jak se máte? 

2. Kdy půjdete do kurzu? 

3. Jak často se díváte na televizi? 

4. Kde se sejdete s kamarádem? 

5. Jak dlouho jste studoval/a? 
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V ČESKÉ REPUBLICE… 

INFORMACE O PODNIKÁNÍ NA ŽIVNOSTENSKÝ LIST 

 

Podnikání na živnostenský list patří v ČR mezi nejjednodušší a nejběžnější formy 

podnikání. Počet majitelů živnostenských listů se v ČR dlouhodobě pohybuje kolem 1 

miliónu. Aktivních podnikatelů je o něco méně, podnikatelů bez zaměstnanců asi  

550 000, podnikatelů se zaměstnanci asi 200 000. 

 

Definice živnosti 

"Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem." 

 

Výhody a nevýhody živnosti: 

Podnikání na živnostenský list je oblíbené zejména ze dvou důvodů: 

 

1. Podnikatel, který zahajuje živnost, nemusí shánět vysoké finanční částky potřebné 

pro vytvoření základního jmění, jako je tomu v případě obchodních společností. 

Jedinou povinnou platbou je platba za živnostenský list (1 000 Kč). 

2. Administrativu, včetně účetnictví, zvládne drobný živnostník obvykle vlastními 

silami. Daňové poradce či právníky si proto může živnostník sjednávat pouze ve 

výjimečných či krizových situacích, anebo když ho administrativní činnost unavuje a 

rozptyluje od skutečného podnikání. 

 

Oproti ostatním formám podnikání mají však živnosti také několik nevýhod. 

Podnikatel vystupuje jako tzv. fyzická osoba, což pro něj představuje určité riziko. Za 

své podnikatelské závazky ručí celým svým majetkem (!) a při obchodních jednáních 

či jednáních s bankami pro něj může přívlastek "fyzická osoba" znamenat určitou 

nevýhodu. 

 

Každá osoba, která chce provozovat živnost, musí splňovat všeobecné podmínky 

dané živnostenským zákonem (§ 6). Ty jsou následující: 

a) dosažení věku 18 let 

b) způsobilost k právním úkonům (hovorově řečeno svéprávnost) 

c) bezúhonnost (čistý výpis z Rejstříku trestů). 

 
Zdroj: www.euroekonom.cz/podnikani-zl.php 
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Kontrola porozumění 6 
 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

 

   ANO           NE 

a. Drobné podnikání není v ČR  oblíbené.      

b. Většina českých podnikatelů má své 

zaměstnace.      

c. Účetnictví není při drobném podnikání 

náročné.      

d. Při zahájení činnosti musí mít drobný 

podnikatel stejný kapitál jako obchodní 

společnost.      

e. Každý podnikatel musí dodržovat 

živnostenský zákon.       

f. Zřízení živnostenského listu je bezplatné.      
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Jak založit v ČR soukromou firmu 

K založení firmy je třeba vyřídit celkem 21 dokumentů, např. 
výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, podpisový 
vzor jednatele, prohlášení správce vkladů, doklad z banky o 
založení bankovního účtu a vložení vkladů, formulář ohlášení 
živnosti atd. 
To je jen malá část dokumentů, které musí začínající podnikatel 
získat a vyplnit jen proto, aby si mohl založit firmu.  
V případě zakládání s.r.o. jich je ve výsledku minimálně 
jednadvacet. 
 
Začínajícího podnikatele přitom čeká  asi 14 návštěv na 
nejméně 9 různých úřadech nebo institucích. 
 
Je to důvod, proč si stále více lidí nechává zakládat svoje firmy 
u specializovaných společností.  
 
Podle údajů Hospodářské komory ČR je podnikání v České 
republice regulováno 200 zákony a 300 právními předpisy.  
Kromě velkého množství dokumentů je velkou překážkou také 
orientace v materiálech samotných: 
 
„V rámci založení firmy je potřeba vyplnit v požadovaných 
dokumentech více než 600 údajů. Stačí přitom udělat jedinou 
chybu ve vyplňování a úředník je pak nucen dokument vrátit 
zpět jako nevyhovující a termín pro zapsání společnosti se 
výrazně prodlužuje. Málokterý začínající podnikatel zvládne 
založit firmu bez odborné pomoci,“ uvádí Petr Mála, ředitel 
Společnosti Online. 
 
Podle nedávného průzkumu agentury INCOMA Research bylo v 
loňském roce založeno přes 27 tisíc nových firem. Více než  
2 000 jich bylo založeno na klíč, což znamená, že této služby 
využil téměř každý 14. podnikatel, který se v loňském roce 
rozhodl založit firmu.  
„Zájem o založení firmy na klíč roste každým rokem. Loni jsme 
založili přes 720 firem, letos registrujeme zvýšení poptávky o 50 
procent.” ...  
 
Zdroj: businessworld.cz/.../k-zalozeni-firmy-je-potreba-21-dokumentu-158...Archiv - 

autor Alexandr Radecký 

 

je fyzická nebo právnická 

osoba, která je 

samostatně výdělečně 

činná.  

je soustavná 

podnikatelská činnost 

provozovaná samostatně, 

vlastním jménem a na 

vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku. V 

Česku provozování 

živností upravuje 

živnostenský zákon. 

evidenceosob v trestním 

řízení. Údaje z evidence 

slouží pro potřebu 

trestního, 

občanskoprávního nebo 

správního řízení a k 

prokazování 

bezúhonnosti. Rejstřík 

trestů má sídlo v Praze. 

Společnost s ručením 

omezeným je kapitálová 

obchodní společnost, 

jedna z forem 

právnických osob v 

Česku i jiných zemích. 

zastupuje 

podnikatelskou 

veřejnost, posláním 

komory je vytvářet 

příležitosti pro 

podnikání, prosazovat a 

podporovat opatření, 

která přispívají k rozvoji 

podnikání v ČR a tím i k 

celkové ekonomické 

stabilitě státu 

nové firmy zapsané do 

obchodního rejstříku, 

které si podnikatel 

koupí, aby mohl v co 

nejkratší době bez 

vyřizování 

dokumentace začít 

podnikat 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EREAy0uEpgcJ:businessworld.cz/aktuality/k-zalozeni-firmy-je-potreba-21-dokumentu-1585+zalo%C5%BEen%C3%AD+firmy&cd=10&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
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Kontrola porozumění 7 

 

Odpovězte na otázky. Odpovědi vyhledejte v textu. 

1. Kdo je podnikatel? 

2. Co je to rejstřík trestů? 

3. Kolik dokumentů musí získat podnikatel, když zakládá s.r.o.? 

4. Kolik zákonů platí pro podnikání? 
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SLOVNÍ ZÁSOBA 

1. hledat, hledat práci 

2. inzerát, číst inzeráty 

3. praxe, mít praxi 

4. zájem, mít zájem 

5. navštěvovat, navštěvovat kurzy/chodit do kurzů/ účastnit se kurzů 

6. povinnost, pracovní povinnost 

7. smlouva, pracovní smlouva 

8. přestávka, přestávka na oběd 

9. přijímací, přijímací pohovor 

10. připravovat, připravovat projekt 

11. potřebné, potřebné vlastnosti 

12. společnost , soukromá a veřejná společnost 

13. spolupracovat, spolupracovat  s kokegou 

14. výrobek, nové výrobky 

15. vydělat, vydělat peníze 

16. vzdálenost, vzdálenost do práce 

17. zahradník, zahradnická firma 

18. získat, získat certifikát /vysvědčení/osvědčení 

19. změnit, změnit práci 

20. živnostenský list, mít živnostenský list 

 

ONLINE SLOVNÍKY 

www.slovnik.cz/ 

www.online-slovnik.cz/ 

www.slovnik.seznam.cz/ 

www.slovniky.centrum.cz/www.slovnik.cz  

 

http://www.slovnik.cz/
http://www.online-slovnik.cz/
http://www.slovnik.seznam.cz/
http://www.slovniky.centrum.cz/
http://www.slovniky.centrum.cz/


 

                                                                                                                Projekt č.  511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                              Číslo smlouvy  2010 – 4125/001-001 
 

 

 
 

Modul 4 Strana 32 
 

 
ZDROJE ILUSTRACÍ A OBRÁZKŮ: 
 
1. http://www.pixmac.cz/pictures/kreslene+profese#/page/47/obj/20 
2. http://www.pixmac.cz/pictures/kreslene+profese#/page/19/obj/20 
3. http://www.pixmac.cz/pictures/kreslene+profese#/page/62/obj/20 
4. http://www.google.cz/imgres?q=zahradn%C3%ADk&hl=cs&sa=X&biw=1280&bih=646

&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=zWRzX1vwfAeYzM:&imgrefurl=http://adamusova-
hribecek.websnadno.cz/Pisnicky  

5. 20112012.html&docid=ZhEgPZYBGdvI9M&imgurl=http://adamusova-
hribecek.websnadno.cz/zahradnik.png&w=741&h=1024&ei=xClxUK_5CaX-
4QTkxIA4&zoom=1&iact=hc&vpx=168&vpy=118&dur=1793&hovh=264&hovw=191&tx
=62&ty=218&sig=104302993777496418779&page=1&tbnh=142&tbnw=102&start=0&n
dsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71 

6. http://www.pixmac.cz/pictures/kreslene+profese#/page/20/obj/20 
7. http://www.pixmac.cz/pictures/kreslene+profese#/page/33/obj/20 
8. http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLSbYT8HUAADYO1rsE0feV0_eJj00osG

HAWUM90LzVKqOzi7V9 
9. http://www.pixmac.cz/pictures/kreslene+profese#/page/37/obj/20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pixmac.cz/pictures/kreslene+profese#/page/47/obj/20
http://www.pixmac.cz/pictures/kreslene+profese#/page/19/obj/20
http://www.pixmac.cz/pictures/kreslene+profese#/page/62/obj/20
http://www.google.cz/imgres?q=zahradn%C3%ADk&hl=cs&sa=X&biw=1280&bih=646&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=zWRzX1vwfAeYzM:&imgrefurl=http://adamusova-hribecek.websnadno.cz/Pisnicky
http://www.google.cz/imgres?q=zahradn%C3%ADk&hl=cs&sa=X&biw=1280&bih=646&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=zWRzX1vwfAeYzM:&imgrefurl=http://adamusova-hribecek.websnadno.cz/Pisnicky
http://www.google.cz/imgres?q=zahradn%C3%ADk&hl=cs&sa=X&biw=1280&bih=646&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=zWRzX1vwfAeYzM:&imgrefurl=http://adamusova-hribecek.websnadno.cz/Pisnicky
http://www.pixmac.cz/pictures/kreslene+profese#/page/20/obj/20
http://www.pixmac.cz/pictures/kreslene+profese#/page/33/obj/20
http://www.pixmac.cz/pictures/kreslene+profese#/page/37/obj/20
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Klíče ke cvičením 
 
Lekce 1 
 

Kontrola porozumění 1 6 

Označte, která věta je pravdivá (A) a která nepravdivá (N). 

                   ANO           NE               

a.    Pan Pavelka je majitel zahradnické firmy.        

b.    Majitel zahradnictví se jmenuje František.      X 

c.    Pan Semelka nabízí panu Pavelkovi spolupráci.         X   

d.    Pan Pavelka má nové auto.          X 

e.    Pan Pavelka a pan Semelka si začali tykat.     X  

f.    Pan Pavelka bude pracovat každý den do 14 hodin.        X 

 
Kontrola porozumění 2 6 

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

1.       Pan Semelka pozval pana Pavelku 
 

a.  do kina.  

b.  do své kanceláře.  

c.  do restaurace na oběd.  

 

2.  Pan Semelka a pan Pavelka mluví     
 

a. o účetnictví firmy.            

b. o spolupráci.            X 

c. o ukončení práce ve firmě.                      
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3.      Pan Semelka pečuje o zahrady ve vzdálenosti  do 

 

a.   třiceti kilometrů od firmy.  

b.   padesáti kilometrů od firmy.  X 

c.   šedesáti kilometrů od firmy.  

 

4.     Pan Semelka bude pracovat 

       

a.   v pondělí, v úterý a ve středu.  

b.   v pondělí, ve středu a ve čtvrtek.  

c.   v pondělí, ve středu a v pátek.   X 

 

5.    Pan Semelka a pan Pavelka  
 

a. se zítra setkají.   

b. si zítra zatelefonují.  

c. si zítra zatelefonují a setkají se.  X 

 

Slovní zásoba 1 

Doplňte podle rozhovoru. 

 

 

Vy:    Dobrý den, pane Veselý. Telefonoval jste mi a pozval do vaší 

    kanceláře. 

Zaměstnavatel:  Dobrý den, pane/paní …. Jsem rád, že jste přišel. Jste spokojen  

                                              v naší firmě?  

Vy:    Práce se mi opravdu moc líbí.  

Zaměstnavatel:  Chtěl bych vám nabídnout zajímavou práci. 

Vy:    A jakou práci mi chcete nabídnout? 

Zaměstnavatel:  Hledám dobrého zahradníka pro spolupráci. Mám hodně  

    zákazníků, a proto hledám pomocníka. Myslíte, že byste mi 

    mohl pomáhat? 

Vy:    Určitě, mám rád zahradnickou práci.   
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Zaměstnavatel:  To je výborné. Sejdeme se zítra a upřesníme podrobnosti. 

    Souhlasíte? 

Vy:    Ano, souhlasím. Kdy a kde se setkáme? 

Zaměstnavatel:  V 10 hodin v mé kanceláři. 

Vy:    Dobře, přijdu tam.  

Zaměstnavatel:  Tak zítra, na shledanou. 

Vy:    Na shledanou. 

 

Konverzační cvičení  1  

Co řeknete v situacích, 

1. kdy vám někdo nabídne spolupráci? 

2. kdy se chcete dozvědět o spolupráci důležité informace? 

3. kdy navrhnete ještě jednu schůzku pro upřesnění organizace spolupráce? 

4. kdy vám nabídne kolega tykání? 

5. kdy nabídnete vy tykání kolegovi. 

 

1. Nejsem proti, ale potřebuji ještě další informace. Jsem rád a děkuji za nabídku. Bohužel 

nemohu přijmout vaši nabídku, mám teď hodně práce. 

2. Mohl byste mi říct další informace o organizaci a podmínkách spolupráce? 

3. Raději bychom se měli ještě jednou setkat a upřesnit si podrobnosti. 

4. Rád přijímám tykání. 

5. Nabízím vám tykání. Nemohli bychom si začít tykat? Já jsem… a vy? 

 

 
Lekce 2 
 
 
Kontrola porozumění 3 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

     ANO NE 

a.  Pan Pavelka pracuje v obchodě s květinami.      

b.  Kolega pana Pavelky už udělal hodně práce sám.           X  

c.  Pan Pavelka neřekl svému kolegovi o nabídce.            X 
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d.  Oba kolegové budou společně připravovat květiny 

k odvozu.       X  

e.  Kolega pana Pavelky nebude mít přestávku.            X 

f.  Pan Pavelka potřebuje poradit s balením květin.      X  

 

Konverzační cvičení  2 

Dokončete věty nebo utvořte další větu. 

 

1. Hledám tě marně už celé odpoledne! 

2. Představ si, že jsem dostal práci! 

3. To je pravda! Stalo se to tak. 

4. Máš štěstí!  Chtěl bych tam také pracovat. 

5. Podívejte se, jdou k nám. 

6. Dobře, dobře!.Uděláme to tak, jak si přeješ. 

 

 

Slovní zásoba 2 

 

Doplňte do textu slova z nabídky.  

 

Dostal jsem zajímavou nabídku. Kdy začíná polední přestávka? 

Můj zaměstnavatel má všechno, je to spokojený člověk a má stále štěstí. 

Seznámili nás s našimi pracovními povinnostmi. 

Chtěli bychom vám navrhnout, abyste připravili nový projekt. 

Firmy se nakonec domluvily na spolupráci. 

Byla to náročná práce, ale získali jsme bohaté zkušenosti. 

Udělala jsi chybu, měla by ses omluvit. 

 
 

 
 
 
Lekce 3 
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Kontrola porozumění 4 

Označte křížkem (x) správné tvrzení. 

1.  Marina a František jdou spolu 

b. a.  do práce.          

c. b.  z práce.           X   

d. c.  na pizzu.          

2.  Marina a František si vyprávějí 

a. o tom, jak chodili do školy.                                                                             

b.  o tom, jak stráví večer.  

c. o tom, jak pracovali v minulosti.  X 

3.   Marina a František 

a.  nejsou spokojeni se současným zaměstnáním.   

b.  jsou spokojeni se současným zaměstnáním.   X 

   c.  v rozhovoru se o tom nemluví.            
 
 

Situační fráze  

 Přiřaďte k popsané situaci vhodnou frázi. 

 

1. Potvrzení slibu A. Co rád děláš? 

2. Dotaz na oblíbenou činnost B. Skutečně se to stalo? Opravdu? 

3. Vyjádření údivu C. Ano, určitě to udělám, slibuji. 

1. C, 2. A, 3. B 
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Lekce 4 
 
Kontrola porozumění 5 

Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

 ANO NE 

a. František Pavelka chce studovat na univerzitě.     X 

b. František Pavelka se informuje na kurzy pro úpravu parků.     X   

c. František Pavelka dosud nepracoval v zahradnictví.    X 

d. František Pavelka studoval na střední škole.    X  

e. František Pavelka neví, jestli po ukončení kurzu  

    dostane vysvědčení.     X 

 

Lekce 5 
 
Rozhovor 

Doplňte rozhovor. Jste majitelem malé firmy, která zajišťuje úklidové práce. V telefonickém 

hovoru odpovídáte na dotazy zákazníka, který si chce u vás objednat úklid domu po 

malování. 

Zákazník: Dobrý den. Petr Janota.  

Vy:  Dobrý den, úklidová firma “Čistota”, co si přejete? 

Zákazník: Chtěl bych se podrobněji informovat o službách, které nabízíte na Internetu. 

Vy: Co vás konkrétně zajímá? 

Zákazník: Zajímá mě termín a cena. 

Vy:  Volných termínů už máme málo. Kdy potřebujete úklid? 

Zákazník: Potřeboval bych objednat vaši firmu za týden. Je to možné? 

Vy:  Příští týden máme volný jen jeden den. 

Zákazník: Za jak dlouho provedete úklid a kolik stojí vaše služby?   

Vy:  To záleží, co potřebujete uklidit a jak velké jsou místnosti. 
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Zákazník: Dům je jednopatrový a v přízemí má 3 místnosti a kuchyň. Celé přízemí  

  jsme malovali a potřebujeme uklidit tuto část domu.   

Vy:  Museli bychom poslat 4 zaměstnance, za hodinu byste zaplatil 300Kč, 

  za 10 hodin to dělá 3.000Kč. 

Zákazník: Souhlasím s cenou a prosím o objednávku. 

 

Gramatické cvičení 1 

Utvořte příslovce od uvedených přídavných jmen. 

 
1. Jsem skutečně začínající podnikatel. 

2. Měli jsme se u moře výborně. 

3. Vyprávěla velmi zajímavě o tom, co se jí stalo na dovolené. 

4. Udělá vždy a všechno dobře. 

5. Vypadá moc krásně a šťastně. 

6. Připravíme plán maximálně do měsíce. 

7. Domluvíme se zatím nezávazně a sejdeme se společně s poradcem za týden. 

8. Cítím se opravdu nepříjemně, že jsem nedodržel slib. 

9. Mluvili jsme spolu jen krátce, ale choval se naprosto profesionálně. 

10. Prosím tě, řekni to ještě jednou, špatně jsem ti rozuměl. 

 

Gramatické cvičení 2 

 

V odpovědi na uvedené otázky použijte vhodná příslovce. 

 

1. Jak se máte?    Dobře. Špatně. Normálně. 

2. Kdy půjdete do kurzu?   Zítra. Za týden. Příští měsíc. Nikdy. 

3. Jak často se díváte na televizi?  Každý den. V sobotu. V něděli. Večer. 

4. Kde se sejdete s kamarádem?  V restauaci. Před univerzitou. V knihovně. 

5. Jak dlouho jste studoval/a?  4 roky. 5 let. 
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V České republice… 
 
Kontrola porozumění 6 

 Označte, která věta je pravdivá (ANO) a která nepravdivá (NE). 

   ANO           NE 

a. Drobné podnikání není v ČR  oblíbené.      

b. Většina českých podnikatelů má své zaměstnace.     X  

c. Účetnictví není při drobném podnikání náročné.   X    

d. Při zahájení činnosti musí mít drobný podnikatel 

stejný kapitál jako obchodní společnost.     X  

e. Každý podnikatel musí dodržovat živnostenský 

zákon.    X    

f. Zřízení živnostenského listu je bezplatné.     X  

 
Kontrola porozumění 7 

 

Odpovězte na otázky. Odpovědi vyhledejte v textu. 

. 

1. Kdo je podnikatel? Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která podniká.  

je zapsána do obchodního rejstříku, 
podniká na základě živnostenského oprávnění, 
podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů 
(např. lékař se soukromou praxí, advokát, daňový poradce) nebo 
která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních 
předpisů (tzv. hospodařící rolník). 
 

2. Co je to rejstřík trestů? Evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním 

řízení. 

3. Kolik dokumentů musí získat podnikatel, když zakládá s.r.o.? 21 dokumentů. 

4. Kolik zákonů platí pro podnikání? 200 zákonů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivnostensk%C3%A9_opr%C3%A1vn%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Advok%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Da%C5%88ov%C3%BD_poradce&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD

