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GESCHÄFTSBRIEF 

Briefschema            

             

                          

               

Briefkopf (záhlaví dopisu) - enthält den Namen und die Anschrift der Firma        

               

                          

                          

       Meyer CO.       
Absender 
(odesílatel)     Hohe Straße 12       

       D- 5000  Köln        

                          

                          

       Unternehmungsgruppe Tengelmann     
Empfänger 
(příjemce)     Personalabteilung       

       Universitätstraße 16       

            D- 5000  Köln           

                          

Ort und Datum (místo a datum)    Köln, 17. 1. 2013       

                          

                

Betreff (věc)      Ihre Anfrage Nr. 235 vom 15. 1. 2013      

                          

                          

       Sehr geehrter Herr Jung      

Anrede (oslovení)     Sehr geehrte Frau Klein      

       Sehr geehrte Damen und Herren      

                          

                          

                

Text (text)               

                

                          

                          

Schlussformel (pozdrav)    Mit freundlichen Grüßen      

                          

                          

Unterschrift (podpis)              

                          

                          

Anlagen (přílohy)     Preislisten       

            Prospekt             

                          

Verteiler (rozpis kopií)    Herrn Müller, Personalabteilung      

            Frau Braun, Werbung         
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Části německého obchodního dopisu: 

1. záhlaví dopisu (Briefkopf): 
- jméno a adresa firmy (Name und die Adresse der Firma), značka firmy 

(Firmenzeichen), zboží (Warenzeichen) + doplňující údaje (z.B. 
Telefonnummer, E-Mail, Bankverbingung – bankovní spojení) 

- akciové společnosti (Aktiengesellschaft – AG), společnosti s ručením 
omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH) a komanditní 
společnosti jsou ze zákona povinny udávat na svých dopis. papírech a 
objednávacích listech (Bestellschein) následující údaje: 
a) právní formu (Rechtsform) a sídlo (Sitz) společnosti 
b) sídlo rejstříkového soudu společnosti a číslo, pod kterým je společnost 

zanesena do obchodního rejstříku 
c) členy představenstva 

 
2. adresa odesílatele (Absender) a příjemce (Empfäger): 

- jméno (Name), poštovní adresa (Anschrift, Adresse) 

Herrn     Frau Ilse Schmidt 
Johannes Baumgarten 

- označení povolání – píšeme vedle Herrn, příp. Frau, je-li delší pod jméno, 
akademické tituly stojí před jménem (Dr., Dipl.-Ing.) 

Herrn Rechtsanwalt  Herrn    Frau 
Ministerialrätin 
Dr. Georg Sauer  Dipl.-Ing. Karl Bauer  Dr. Karin Hauser 

- u dopisů podnikům se užívá slovo Firma jen tehdy, pokud není zřejmé 
z jeho jména, že se jedná o podnik a ne o jednotlivou osobu 

Firma 
Georg Berger 

- pokud je dopis posílaný firmě určený jedné určité osobě, píše se jméno 
osoby pod jméno příjemce 

Winter&Co.AG  - dopis je adresovaný firmě, může jej otevřít 
Frau Johanna Mertens    i někdo jiný než paní Mertensová 
 
Frau Johanna Mertens - pouze paní Mertensová je oprávněna otevřít 
Winter&Co.AG    dopis 

- poštovní adresa: ulice, číslo domu, PSČ, místo, země 

Herrn     
Rolf Schneider   
Baseler Straβe 5   
CH – 3000  Bern 

- pokud má příjemce poštovní schránku (Postfach) – údaj stojí místo ulice a 
čísla domu 

- pokyny – píší se nad adresu: 

Postlagernd (poste restante) – na poště schováno do doby, kdy si ho 
příjemce 
        vyzvedne 
Mit Luftpost – letecky 
Einschreiben – doporučeně 
Eilzustellung – spěšná zásilka 

 
3. místo (Ort) a datum (Datum): 
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- Berlin, 6. 9. 2013 
- možné varianty data: 

6. September 2013 
6. Sept. 2013 
6. 9. 2013 
06.09.2013 
2013-09-06 
 

4. věc (Betreff): 
- heslovité vyjádření obsahu, stojí samostatně a nepodtrhává se 

Zimmerreservierung  Ihre Anfrage Nr. 45 vom 12. 12. 2012 

 

5. oslovení (Anrede): 
- běžné: Sehr geehrte Frau Schulze 

 Sehr geehrter Herr Müller 
- pokud příjemce dobře známe: Liebe Frau Schulze 

   Lieber Herr Müller 
- běžné oslovení pro firmy: Sehr geehrte Damen und Herren 
- reklamní dopisy (Werbebrief): Sehr geehrte Kundin 

  Sehr geehrter Kunde 
6. text dopisu (Text): 

- souvislé myšlenky odděleny odstavci 
- pokud je dopis delší než 1 strana, poukazuje se 3 tečkami na konci jedné 

strany na stranu následující 
 

7. pozdrav (Schlussformel): 
- běžné: Mit freundlichen Grüβen 

Mit freundlichem Gruβ 
Freundliche Grüβe 

- pokud příjemce dobře známe: Mit bestem Gruβ 
   Mit herzlichen Grüβen 
   Herzliche Grüβe 

8. podpis (Unterschrift): 
- právo podpisu mají vlastníci obchodu (Besitzer) a jejich zákonní zástupci 

(gesetzlicher Vertreter) a odpovídající zplnomocnění zaměstnanci 
(bevollmächtige Angestellte) 

- zplnomocněnec označí pod jménem zplnomocnitele (Vollmachtgeber) 
dodatek, který určuje jejich vztah. Ten, který je zplnomocněn jednat, napíše 
před svůj podpis i. V. (in Vollmacht) nebo i. A. (im Auftrag) 

- u dvojího podpisu je pravý podpis podpisem referenta nebo vedoucího 
oddělení, levý podpis patří jeho představenému 

Hans Schmidt  Karin Schönberger 
Hans Schmidt  Karin Schönberger 
Besitzer  Sekretärin 

9., 10. Přílohy (Anlagen) a rozpis kopií (Verteiler): 
- umístění: dole vlevo na stránce 

Anlagen 
Preisliste 
Prospekt 
 
Verteiler 
Herrn Müller, Verkauf 
Frau Braun, Werbung 
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- při nedostatku místa může být poznámka o přílohách vpravo vedle podpisu 
- podtržení slov Anlage(n) a Verteiler je dovoleno, tato slova mohou být i 

vynechána 
 
 

Wie schreibt man einen Geschäftsbrief? 
 
 

Alena Navrátilová 
Havlíčkova 5 
CZ - 750 00  Prerau 
 
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 
Auslandsabteilung 
Feuerbacherstraβe 45 
D – 60325  Frankfurt am Main 
 

Prerau, 15. 1. 2013 
 
Au-Pair-Aufenthalt 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Juni werde ich das Abitur machen. Ich habe vier Jahre Deutsch gelernt. Meine 
Deutschkenntnisse sind gut. Ich bin 19 Jahre alt und habe den Führerschein. 
 
Zwischen Schulzeit und Studium möchte ich als Au-pair in einer deutschen Groβstadt 
arbeiten, am liebsten in Berlin. 
 
Können Sie mir bei der Vermittlung einer Au-pair-Stelle helfen? Schicken Sie mir bitte 
Informationsmaterial, Kontaktadressen oder Bewebungsunterlagen. 
 
Vielen Dank im Voraus. 
 
Mit freundlichen Grüβen 
 

Alena Navrátilová 
Alena Navrátilová 

 

Übung: 

Pracujete jako osobní asistent/ka v cestovní kanceláři Alfa Travel v Přerově, Komenského 

18. Jedete na veletrh cestovního ruchu do Brna a chcete se setkat s panem Giancarlem 

Gianinim, manažerem cestovní kanceláře Ovest v Římě, Pizza di Michelangelo 22, 

směrovací  číslo 321654. Pozvěte ho na oběd do restaurace U labutě v Klášterní ulici 3 v 

Brně v úterý 1. února ve 13. hod. Požádejte ho, aby telefonicky potvrdil schůzku na Vaše 

tel. číslo 581 269 456. 
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METODICKÝ POKYN 

1. Schéma dopisu: 
- žáci se zamyslí nad částmi obchodního dopisu a pokusí se ho sestavit, 

návrhy učitel zapisuje na tabuli 
- žáci porovnají své návrhy se schématem dopisu a seznámí se tak se 

základními částmi obchodního dopisu přehlednou formou 
 

2. Části německého obchodního dopisu: 
- učitel prochází s žáky jednotlivé části obchodního dopisu podrobněji, uvádí 

různé varianty 
 

3. Vzorový dopis: 
- žáci si samostatně projdou vzorový dopis 
- učitel žáky vyzve, aby na tomto vzoru určili jednotlivé části obchodního 

dopisu 
- žáci si všímají, jakým způsobem je psán dopis po formální stránce 

 
4. Cvičení: 

- žáci sami napíšou obchodní dopis podle zadání  
- možné řešení: 

 

ALFA TRAVEL 
Komenského 18 
CZ – 750 02  Prerau 
 
OVEST 
Giancarl Gianini 
Pizza di Michelangelo 22 
I – 321654 Rom 
 

Prerau, 14. 1. 2013 
 
Einladung 
 
Sehr geehrter Herr Gianini, 
 
ich fahre zur Reisemesse nach Brünn und möchte mit Ihnen treffen. 
 
Ich will Sie zum Mittagessen am 1. 2. 2013 um 13 Uhr ins Restaurant „U 
labutě“ in Klášterní-Straβe 3 einladen. 
 
Können Sie mir unser Treffen telefonisch bestätigen? Meine 
Telefonnummer ist +420 581 369 456. 
 
Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüβen 
 

Jan Novák 
Jan Novák 
persönlicher Assistent 


