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Agendy a zápisy z jednání 

Agendy 

Agenda je prozatímní program jednání, zahrnující všechny hlavní body, které se 

budou projednávat. Zpravidla ji připravuje organizátor akce a rozesílá ji všem 

pozvaným spolu s pozvánkou. Toto je třeba udělat dostatečně v předstihu, aby mohli 

účastníci navrhnout doplňky. Doplněná agenda se pak rozesílá několik dnů před 

jednáním. V závislosti na vaší národní legislativě a požadavcích případného 

financujícího orgánu může být vyžadována určitá povinná lhůta. Pokud tomu tak 

není, je dobré rozeslat první pozvánku a agendu dva týdny před termínem schůzky. 

Zde je vzorový návrh agendy, který se bude e-mailem rozesílat účastníkům jednání:  

Agenda pro jednání o projektu Lučního parku, 12. září, 2011 

 

Datum: 12. září 2011 

Čas: 14 – 16 hod 

Místo: konferenční místnost hlavní budovy Odboru životního 

prostředí, Buková 

Zápisky z posledního jednání 

1. Administrativní záležitosti 

a) Zpráva o nákladech 

b) Úpravy rozpočtu 

2. Koncept plánu 

3. Noví účastníci 

4. Různé 

5. Příští jednání 

Máte-li nějaká další témata, která chcete přidat na agendu, nebo 

máte otázky či nejasnosti, kontaktujte prosím před jednáním níže 

podepsanou osobu. 

 

Zápis z jednání 

Zápis z jednání je důležitým prostředkem dokumentace v procesu kolaborativního 

plánování. Používají se jako reference pro účastníky jednání a také jako zdroj 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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informací pro další zainteresované strany. Zápisy z jednání zvyšují odpovědnost 

účastníků, protože to, co bylo dohodnuto, je sepsáno a může to být dále využito 

právně odpovídajícím způsobem. 

Existují tři typy zápisů: doslovné zápisy, narativní zápisy a zápisy rozhodnutí. 

1. Doslovné zápisy přesně zaznamenávají všechny detaily průběhu jednání, 

prohlášení mluvčích jsou doslovně reprodukovány, avšak gramaticky upraveny. 

Nejste-li zrovna zdatní stenotypisté, doporučujeme používat nějaké záznamové 

zařízení a následně zápis přepsat. V kolaborativním plánování obvykle doslovné 

zápisy nebývají nutné. 

2. Narativní zápisy podávají souhrn hlavních bodů diskuse přesným a objektivním 

způsobem. Tyto zápisy by měly zaznamenávat proces vyjednávání, stejně jako 

nalezená řešení a měly by tedy být poměrně podrobné. 

3. Zápisy rozhodnutí zaznamenávají pouze výsledky jednání. Používají se 

především při jednání skupin nebo odborníků. Na rozdíl od narativních zápisů 

nezaznamenávají proces vyjednávání.  

JAK POŘIZOVAT ZÁPISY 

Podle toho, jak se budou zápisy dále využívat, zvolíme jeden z uvedených tří typů 

zápisu. Při zahájení jednání se určí jeden zapisovatel. Je časté, že se zapisovatel 

určuje dopředu a tento „výběr zapisovatele“ je pouze formalitou. Je vhodné vybrat 

někoho, kdo se bude méně zapojovat do diskusí, protože je obtížné zároveň mluvit, 

poslouchat a pořizovat zápis. 

V průběhu jednání je možné zaznamenávat průběh kteroukoli metodou, uvedenou 

v lekci 1. Poznámky se obvykle zapisují do notesu nebo do laptopu. Nejběžnější 

formou organizace zápisu je dodržování pořadí agendy. Věty by měly být kratší, 

přesné a věcné. Všechny hlavní argumenty, dohody, rozhodnutí a zadání je nutno 

zaznamenat. 

Po skončení jednání se poznámky musí následně zpracovat, aby byly čitelné a 

správné dle lekce 1. To se musí udělat co nejdřív, dokud je všechno ještě čerstvě 

v paměti. Hotové zápisy se rozešlou všem účastníkům jednání. Může se k nim 

připojit poznámka, že výhrady se musí podávat např. do dvou týdnů. Na dalším 

jednání se obvykle probírají zápisy z předchozí schůzky a diskutuje se o nich. 

OBSAH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 

Zápisy z jednání jsou obvykle uspořádané zhruba následovně: 

● Název akce nebo instituce/organizátora, 

● Předmět nebo důvod setkání, 

● Datum,  

● Čas, např. 14 – 16 hod. Je také možné zapsat přesný čas zahájení a ukončení:  

● Jednání bylo zahájeno v 14:35,  

● Jednání bylo odročeno v 16:15. 
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● Místo konání, 

● Seznam účastníků (pokud všechny neznáte, můžete nechat kolovat prezenční 

listinu), 

● Jméno předsedajícího, 

● Jméno zapisovatele/sekretáře,  

● Průběh jednání ve skutečném pořadí, i když se liší od pořadí v agendě. To 

obvykle zahrnuje bod, označovaný jako „různé“, dále datum a čas příštího 

setkání. 

 

Tipy pro pořizování zápisu 

 Buďte připraveni. Jste-li zapisovatelem, obvykle o tom víte dopředu a 

budete mít čas na přípravu agendy jednání, kterou pak použijete jako 

osnovu pro zápis. 

 Buďte přesní a dostavte se na jednání včas. 

 Ujistěte se, že znáte body, o kterých se bude jednat. 

 Nesnažte se zapsat všechno, pouze shrňte diskuse a výsledky jednání. 

 Snažte se zapisovat vše správně. Nepřerušujte diskuse, ale pokud něčemu 

nerozumíte, nebo vám něco uniklo, nechte si to zopakovat. 
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PŘÍKLAD ZÁPISU O ROZHODNUTÍ 

 

 

Odbor životního prostředí, Buková 

Jednání o projektu Lučního parku dne 12. září 2011 

14 – 16 hod, konferenční místnost hlavní budovy odboru 

Přítomni: František Novák, Lída Horáčková, Karel Vaněk …  

Předsedající: Karolína Sojková 

Zapisovatelka: Lída Horáčková 

1. Zápis z posledního jednání 

 Zápis z posledního jednání byl jednohlasně schválen a všichni jej 

obdrželi. 

2. Administrativní záležitosti 

 Termín pro zprávu o výdajích je 31. ledna 2012. 

 Sestavením zprávy byla pověřena Helena Myslivcová > relevantní 

informace jí budou zaslány do 15. ledna 2012. 

 Všechny požadované dodatky rozpočtu byly jednohlasně schváleny. 

3. Koncept plánu 

 Nový koncept plánu byl částečně přijat, některé záležitosti nebyly 

dořešeny (body 3 a 5) 

 Dodavatel konstrukce mostu vypověděl smlouvu, hledá se nový 

dodavatel > postará se o to Karel Vaněk. 

4. Noví účastníci 

 Dva noví účastníci, Marta Pařízková a Jaroslav Procházka, se do 

projektu zapojí v dubnu 2012. 

 Jako jejich instruktor byl určen Karel Vaněk. 

5. Různé 

 V průběhu jednání nebyla řešena žádná další témata.  

6. Další jednání 

 Další jednání bylo naplánováno na konec listopadu 2011. Do té doby 

bude připraven nový plán, který se projedná na příští schůzce.  
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