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INZERÁT Z TISKU

 Společnost Geis CZ s.r.o. hledá :

 Pracovníky pro příjem objednávek

 Požadavky: 

 Maturita

 Praxe v administrativě nejméně 5 let

 Práce na PC, řidičský průkaz, Nj výhodou

 Nabízíme:

 Nadstandardní platové ohodnocení

 Týden dovolené navíc

 Kontakt: 

 E-mail: j-faberova@geis.cz

 Telefon: 378 596 452

Telefonní číslo i e-mail jsou smyšlené a určené pouze pro využití v tomto 
příkladu!

mailto:j-faberova@geis.cz
mailto:j-faberova@geis.cz
mailto:j-faberova@geis.cz
mailto:j-faberova@geis.cz
mailto:j-faberova@geis.cz


OVĚŘENÍ ZADAVATELE INZERÁTU

 Nejprve se můžeme podívat do obchodního 

rejstříku, zda uvedená firma existuje a na další 

údaje. 

 Obchodní rejstřík je buď uveden samostatně, nebo 

lze firmu vyhledat pod systémem Ares. Ten má tu 

výhodu, že v něm lze vyhledávat i fyzické osoby, 

mající živnostenské oprávnění.

Odkaz: http://www.obchodnirejstrik.cz

http://www.obchodnirejstrik.cz/
http://www.obchodnirejstrik.cz/


SYSTÉM ARES

 Odkaz http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz

 Tento systém umožňuje najít i fyzické osoby, které 

někdy podnikaly nebo podnikají.

 Údaje v systému Ares jsou dost podrobné, jsou zde 

uloženy i dlouho poté, co jste podnikání zrušili a 

firma zanikla

 Jsou zde k dohledání i některé osobní údaje, proto 

pozor. Jakmile jednou podnikáte, nejste pro 

nikoho anonymní!

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz


CO VLASTNĚ OVĚŘUJEME?

 Jestli firma vůbec existuje a podniká v oboru, který 

v inzerátu uvedla

 Jde-li skutečně o tu firmu, kterou si myslíme (udat 

jméno velmi podobné velké a známé firmě a čekat, 

který prosťáček naletí, je oblíbená finta)

 Není-li firma v insolvenci nebo likvidaci (inzeráty 

mohou vyjít i za dlouho dobu od zadání)

 Jak dlouho je firma na trhu (pokud je to déle než 5 

let, je malé riziko krachu)



WEBOVÉ STRÁNKY

 Tady už jenom hledáme další informace – jak o 

firmě, tak o nabízené pozici.

 Pokud chceme na inzerát odpovědět, projdeme 

stránky hned. Jestliže nás firma vybere a bude nás 

nečekaně kontaktovat, víme alespoň, o co jde

 Najdeme pokud možno inzerát, na který jsme 

odpovídali.



E-MAILOVÁ ADRESA

 Ne vždycky najdeme příslušný inzerát. V takovém 

případě se alespoň podíváme, jestli odpovídá 

jméno referenta a do dopisu napíšeme formulaci: 

“Na základě tištěného inzerátu, uvedeného v…“ a 

nezapomeneme uvést den uveřejnění.



ODKAZY:

 Příklad pracuje s odkazy:

 http://www.geis.cz

 http://www.google.cz

 http://www.obchodnirejstrik.cz

 http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz
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http://www.google.cz/
http://www.google.cz/
http://www.obchodnirejstrik.cz/
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SAMOSTATNÁ PRÁCE – NA DVĚ HODINY

 Najděte alespoň tři firmy, které hledají zaměstnance 
v oboru, který studujete nebo ve kterém byste chtěli 
pracovat. Do vypracované úlohy uveďte adresu sídla 
firmy, provozovny a adresu webových stránek firmy.

 Zjistěte, jakou mají tyto firmy minulost, zda překonaly 
hranici pěti let existence a jestli jsou zapsány 
v Obchodním rejstříku nebo v rejstříku fyzických osob. 

 V případě, že ano, vyhodnoťte, jestli v daných firmách 
můžete po vystudování zaujímat příslušnou pozici. 
Pokud ano, napište, proč si to myslíte a o jakou pozici 
se jedná. Pokud ne, napište, co musíte udělat pro to, 
abyste do některé z těchto firem mohli nastoupit. 

 Vypracování úlohy zahajte zdůvodněním, proč jste 
vybrali právě tyto dané firmy.



ROZSAH PRÁCE

 Nejméně dvě stránky formátu A4 ve Wordu.

 Inzeráty není nutno kopírovat, stačí odkaz.

 Adresu firmy a odkaz na web vyberte zvlášť – je 

nutné vybrat firmy, které mají webové stránky!

 K ověření doby existence firmy na trhu přidejte i 

příslušný odkaz

 Zdůvodnění, jestli můžete zaujmout uvedenou 

pozici, bude nejméně na 6 řádků textu písmem 

Calibri velikosti 11.

 Pokud budou práce shodné, všichni „autoři“ 

obdrží nedostatečnou bez možnosti opravy.



ZDROJE

 Vlastní archiv autorky


