
Časté chyby při zpracování STI 

Připravili jsme pro vás přehled nejčastějších chyb při úpravách STI společně s návody, jak se jich 

vyvarovat. Jedná se o jednoduché kroky, které vám nezaberou příliš mnoho času a díky nimž bude STI 

vizuálně lepší. 

Přehled chyb: 
 

1. Špatná formulace zdroje a copyrightu 
2. Volné řádky 
3. Odrážky 
4. Tabulky 
5. Roztahané adresy  

 
 

1. Špatná formulace zdroje a copyrightu 

V záhlaví STI prosím nezasahujte do políček „Zdroj informace“ a „Copyright“, mají předepsaný tvar 

pro všechny STI, tj. ve tvaru: 

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v město (stát) ke dni 

© Zastupitelský úřad ČR v město (stát) 

viz: 

 

Za formulaci „ke dni“ prosím nevyplňujte ani datum, to se vyplní automaticky při publikaci. 

2. Volné řádky 

V editoru STI prosím nedělejte volný řádek, tzn. 2x odentrovaný text, na internetu se projeví velkými 

mezerami v textu.  

Více naleznete v samostatném návodu pro správné řádkování na webu www.businessinfo.cz/sti. 

3. Odrážky 

Pro výčty (př. složení vlády, dovážené komodity, seznam bank atp.) prosím použijte odrážky, text pak 

působí upraveněji a není na webových stránkách rozvleklý. 

Odentrovaný text v editoru STI = volný řádek na internetu 

 

 



Nesprávně na internetu   Správně v editoru STI 

 

4. Tabulky 

Při aktualizaci tabulek prosím v editoru STI použijte pravoklik na tabulku, v nabídce zvolte „Řádek“ 

případně „Sloupec“, po rozbalení nabídky pak „Vložit řádek nad/pod“, resp. „Vložit sloupec 

vpravo/vlevo“ a do nově vzniklého řádku/sloupce vepište aktuální hodnoty. Tím zamezíte 

„rozpadnutí“ tabulky na internetu – tabulky jsou v editoru nastaveny na určité hodnoty, pokud 

kopírujete novou tabulku, tyto hodnoty se přepíšou = může dojít k rozpadnutí tabulky. 

5. Roztahané adresy  

Při uvádění adres prosím neodentrovávejte jednotlivé položky, ale použijte zkratku Shift+Enter, tím 

se mezera mezi textem zmenší = text nebude tolik roztahaný (zvlášť pokud podkapitola obsahuje 

velké množství adres). V editoru STI bohužel není snadné rozlišit, zda je řádek ukončen „Enter“, nebo 

„Shift+Enter“, situaci je tak možné ověřit na internetu . 

Nesprávně na internetu  Správně na internetu  

 

Tip: Aktualizovanou STI je nejlepší zhodnotit na internetu (www.businessinfo.cz/nazevstatu), 

prohlédněte si alespoň problematické kapitoly 1.1 (odrážky), 4.1–4.3 (tabulky), 7.1 (adresy), odhalíte 

tak případné nedostatky. Změny na BI.cz se po publikaci STI projeví do 30–60 minut. 


