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Elektronická komunikace 

Kateřina Hubertová 

Zákonný pojem elektronické komunikace byl do našeho právního řádu zaveden v souvislosti s vydáním zákona 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,[1] ve znění pozdějších předpisů, který s účinností od 1. 5. 2005 

zrušil starý telekomunikační zákon (zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích). A právě první velkou změnou, 

kterou nový právní předpis přinesl, byl pojem elektronická komunikace. Reálně to ale znamenalo pouze nahrazení 

pojmu telekomunikace pojmem elektronická komunikace. V zákoně chybí definice pojmu.

Obecně je to chápáno tak, že jestliže k přenosu informací mezi odesílatelem a příjemcem je použito jakékoliv 

elektronické zařízení, jedná se o elektronickou komunikaci. Přičemž může probíhat mezi dvěma subjekty, ale i od 

jednoho odesílatele k mnoha příjemcům. Elektronická komunikace je zvláštním typem mezilidské komunikace,

která umožňuje tuto mezilidskou komunikaci i bez fyzické přítomnosti osob na jednom a témže místě. Jsou to 

např. e-mail, e-konference, aktivní webové stránky, blogy, datové schránky, sociální sítě či chaty.

Naprostá většina dokumentů a údajů je vytvářena elektronickou cestou na počítači a teprve následně předávána 

dále. Elektronická komunikace si vyžádala vytvoření celé řady pravidel. Norma o úpravě písemností ČSN 01 6910 

platí i pro psaní e-mailů (obchodní, úřední, formální… ne soukromé!), tzn. i pro e-maily knihoven…

Elektronická pošta – e-mail je druhým[2] nejčastějším využitím internetu. Jedná se o textovou komunikaci 

pomocí PC mezi odesílatelem a adresátem (adresáty), přičemž mohou být přiloženy libovolné jiné soubory. 

V současné době e-mail nahrazuje a vytlačuje papírovou formu.

Výhody: rychlost, cena, možnost okamžité editace, přílohy, jednoduché, uspořádané, ekonomické, okamžité 

doručení…

Nevýhody: šíření virů, nevyžádaná pošta…

E-mailová adresa[3] je vždy jedinečná a je složena pokaždé podle stejného schématu:

 nazevschranky@poskytovatel.koncovka nebo nazevschranky@firma.koncovka. (Při její tvorbě zatím není 

povolena žádná diakritika; naopak tečky, podtržítka a číslice ano.)

Název schránky – při jeho volbě myslete i na to, že třeba budete žádat někde o zaměstnání. Dnes firmy přihlížejí i 

k tomu, z jaké adresy jim e-mail došel. Zde kreativita, zdrobněliny a infantilnost rozhodně nemají místo. Volte 

solidní, jasné pojmenování (např. jmeno.prijmeni@...).

Znak @ neboli zavináč má dlouhou historii a existuje daleko déle než e-mail.[4] V e-mailové adrese se používá 

k oddělení názvu schránky od zbytku adresy. Tento znak se společně se zkratkou „www“[5] stal symbolem pro

internet a vůbec počítačové technologie.

Část adresy za zavináčem označuje buď poskytovatele (např. Seznam, Google, Yahoo…; zde bývá e-mailová

schránka obvykle poskytována zdarma…) nebo jakoukoliv firmu (např. úřady, státní správa a samospráva, vláda, 

větší knihovny, výrobní podniky apod. V těchto případech se převážně jedná o placenou službu.).

Koncovka označuje danou zemi nebo oblast, většinou lokalizující poskytovatele. Koncovka může mít ale i 

nadnárodní širokou koncovku, např. com, org, eu či info.[6]

Struktura e-mailu

Odesílatel (od)
Od koho zpráva přichází ve výše uvedeném formátu nebo jméno 

z adresáře, jakýkoliv majitel e-mailové adresy.

Komu (příjemce)

Pro koho zpráva je (opět ve zmíněném formátu) nebo jméno z adresáře 

(jakýkoliv majitel e-mailové adresy). Minimálně jeden, může jich být i více, 

v některých případech i skupiny.



Z předchozího výčtu je zřejmé, že jedinými nezbytnými poli k odeslání e-mailu jsou „odesílatel“ a „komu“. Z toho 

pole „odesílatel“ se vyplňuje automaticky. Vzhled formuláře pro odeslání e-mailu se liší podle používaného 

webového rozhraní nebo druhu poštovního klienta.

Pravidla pro psaní e-mailů

Teď již ale něco o tom, jak takový e-mail správně napsat. I v elektronickém světě je nutné dodržovat různá 

pravidla a zásady. Existuje pro ně pojem „netiketa“.[7] Jsou to jakási pravidla slušného chování na internetu a 

každý by se měl alespoň pokusit je dodržovat. Na co si tedy dát pozor, pokud chceme napsat e-mail podle

pravidel?

Psaní e-mailu je velmi podobné psaní běžného dopisu – zahrnuje oslovení, obsah, rozloučení, podpis 

Střídmost formátování!

Běžné písmo (Arial, Times New Roman, Calibri…) o běžné velikosti (10–12 bodů). 

Barvy – max. 2 barvy písma, a jen pokud je to nezbytně nutné. 

Žádné kapitálky! To se na internetu považuje za psanou formu křiku a za protivnost. 

Vždy Předmět! (Žádný sloh, stačí stručný, heslovitý obsah.) 

Délka zprávy podle nutnosti. Pokud možno bez nutnosti rolování… Dlouhé e-maily nikdo nedočte… 

Logické dělení do odstavců. Klidně i vložené prázdné řádky pro přehlednost… 

Jasně, stručně, srozumitelně. 

Včetně diakritiky. (Dříve jiná situace, nyní již všechny prohlížeče a poštovní klienti umějí používat české háčky 

a čárky.) 

Správný pravopis – kontrola pravopisu. 

V pracovních e-mailech bez citově zabarvených slov, žádná ironie, sarkasmus, smajlíky… J

S kým komunikuji? S kolegou knihovníkem či s médii? Obsah i způsob komunikace tomu musí odpovídat. 

Odpovídat na e-maily? Ano! Pokud potřebuji na odpověď více času, odpovím v tom smyslu např.: „Pracuji na 

úkolu, pošlu později.“

Při odpovědích na e-maily zachovávat historii. 

Pokud je součástí e-mailu příloha, je dobré ji v obsahu zmínit. Odeslání avizovat dalším e-mailem či SMS. 

Potvrzení příjmu důležitých e-mailů. 

Přílohy rozumné velikosti!  (To znamená do cca 1M nebo po domluvě. Lze využít i komprimaci souborů, 

takzvané „zazipování“.[8]www.uschovna.cz, www.leteckaposta.cz apod., které fungují na principu 

přechodného využití virtuálního prostoru na uložení zásilky s velkým objemem dat, které umožní předání 

těchto dat mezi více subjekty.) 

Nerozesílat hoax![9]

Uveďte kontakty! 

Poděkováním se nikdy nic nezkazilo. 

Každý e-mail musí být podepsán! 

Kopie Další, komu zpráva přijde. Může zůstat nevyužito.

Skrytá kopie

Další příjemce, komu zpráva dorazí, ale ostatní příjemci to nevidí. Může zůstat 

nevyužito. Smysl – čistý důvod utajení pro zúčastněné nebo neprozrazení 

konkrétní e-mailové adresy dalšímu příjemci či praktický důvod, tj. zkrácení 

příchozího e-mailu při velkém množství příjemců.

Předmět
Stručný obsah zprávy. E-mail odejde i bez vyplnění tohoto pole. Je ale slušností 

ho vyplnit. Bez vyplnění může „spadnout“ do nevyžádané pošty.

Text e-mailu

Tělo dopisu = jakékoliv sdělení, které chceme odeslat. E-mail odejde i bez 

vyplnění tohoto pole jako prázdný. Nevyplněním ale ztrácí smysl samotná 

podstata komunikace.

Důležitost Můžeme, ale nemusíme nastavovat – vysoká, nízká.

Přílohy Lze přiložit jakýkoliv soubor, jehož velikost to dovolí.

Oznámení Lze požadovat oznámení o přečtení/doručení.



Poštu vyřizovat pravidelně, pak se nekontrolovatelně nehromadí. Při vyřizování přednostně důležité. 

Tento soupis je výsledkem zkušenosti práce u počítače. Denní nálož desítek elektronických zpráv vyznačila to, co 

při práci obtěžuje a práci znepříjemňuje. Je možné (dokonce i  pravděpodobné), že by laskavý čtenář mohl doplnit 

další body, čeho se při psaní e-mailů vyvarovat.

Nebuďte ledabylí a nepozorní pisatelé, kteří se nedokáží vyjádřit přesně. Pokud Vám nestojí za námahu 

napsat důstojný e-mail, nám nestojí za pozornost ho číst!
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