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Pracovní list ke kurzu 

Psaní mailů snadněji a rychleji 

 

Doporučené zdroje 
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• Kuldová, O.; Fleischmannová, E. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. 

Praha: Nakladatelství Fortuna, 2007. 

• Slejšková, L. Čeština za pracovním stolem. Praha. Grada, 2013. 

b) 

• Internetová jazyková příručka [online]: http://prirucka.ujc.cas.cz. 

 

Příklady obratů a frází 

Úvod 

o Na základě dosavadní spolupráce bychom Vám rádi nabídli… 

o Od našich významných klintů jsme se dozvěděli, že zvažujete… 

o Dovolte mi, abych Vám jako stálému obchodnímu partnerovi nabídl… 

o Po třech letech oboustranně prospěšné spolupráce Vám chceme nabídnout… 

o Jako svému dlouholetému obchodnímu partnerovi Vám nabízíme… 

 

Uprostřed 

o Jedná se o velmi kvalitní a přitom cenově dostupné zboží. 

o Přicházíme na trh s výrobkem, který překonal všechna očekávání. 

o Dlouholetá výrobní pověst nás zavazuje ke kvalitní práci. 

o Náš nejnovější výrobek předčí po všech stránkách vše, co tu doposud bylo. 

o Zboží, které Vám doporučujeme, vyrábíme v naší republice pouze my. 

o Vzorky nabízeného zboží Vám zasíláme poštou. 
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o Podle přiloženého prospektu Vám můžeme nabídnout zejména.. 

o Pro přesnější specifikaci Vám zasíláme vzorník barev. 

o Způsob dopravy zboží záleží pouze na Vašem vlastním rozhodnutí. 

o Zboží, o které jste projevili zájem, jde velmi rychle na odbyt. 

o Abychom usnadnili Vaše rozhodování, zasíláme Vám náš zákadní schemata. 

 

Závěr 

o Vaši lednovou objednávku splníme pečlivě a ve sjednaném termínu. 

o Ojednávku prosím neotálejte, protože o naše zboží je velký zájem. 

o Pouze dnešní úplná objednávka je zárukou, že zboží dostanete ještě letos. 

o Děkujeme Vám za zájem o naše zboží a nabízíme Vám pravidelné dodávky... 

o Vážíme si toho, že jste projevil zájem o náš kovaný výrobek… 

o Ochotně vyhovujeme Vašemu přání a nabízíme Vám k dodání na náš účet. 

o Věříme, že nyní už nic nestojí v cestě k zaslání objednávky. 

o Naše zásoby se již značně zmenšily, proto si objednejte zboží co nejdříve. 

o Těšíme se na Vaši objednávku, kterou vyřídíme k Vaši plné spokojenosti. 

o Zdroj: volně dle““ 

 


