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Od roku 1991 jsme autorizovaní prodejci Škoda. Zabezpečujeme komplexní servisní služby, 

včetně prodeje nových a ojetých vozů. Najdete nás naproti ústřednímu autobusovému nádraží 

v Ostravě. 

 

 

Jste zaměstnán(á) u firmy Unicar Škofin, spol. s r.o.,  

Vítkovická 36, 

701 18 Ostrava 1  

 

tel/fax: 596 621 367  

mobil: 724 255 175 

 

www.unicar.cz 

e-mail: unicar@unicar.cz 

 

č. účtu: 12345-321/0100 KB  Ostrava, IČ 41524560, DIČ  CZ  41524560 

 

 

 

U zadaných písemností doplňte vhodné odvolací údaje.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicar.cz/
mailto:unicar@unicar.cz
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Úloha č.1 

 

Dostali jste za úkol od svého vedoucího získat podrobnější informace o možnostech, 

termínech a cenách dodávky autoalarmu zn. SPYBALL, jehož montáž Vaše firma provádí a je 

o jeho zabudování velký zájem. 

Z inzertní rubriky v deníku Právo jste vybrala za možného dodavatele firmu Vafa, a.s., 

Místecká 28, 701 00 Ostrava. 

 

Vypracujte poptávku. 

 

 
Úloha č. 2 

 

Vaše firma zajišťuje autoservis a provádí tyto služby: 

 

• měření emisí, 

• prodej a montáž autoalarmu zn. SPYBALL,  

• geometrií kol, 

• mytí vozidel, 

• veškeré mechanické práce 

• přípravu automobilu na STK, 

• seřízení motoru, světel 

 

Firma vlastní prodejnu, ve které nabízí: 

 

• prodej vozů, 

• možnost nákupu na leasing, 

• náhradní díly a autodoplňky 

 

Vypracujte nabídku určenou pro firmu CEKO, Slívova 35, 701 00 Ostrava, v níž chcete 

navázat s touto firmou spolupráci a poskytovat jim výše uvedené služby.  

 

 

 

Úloha č. 3 

 

Objednejte tyto pneumatiky následujících značek: Tireli 165/70 R 13 – W 160SC Kč 1 550,- 

(25 ks), Tireli 165/70 R 14 – W 190 SC Kč 1 790,- (27 ks), CEAT 205/55 R 16 ARTIC  Kč 

3 330,- (20 ks). 

Žádáme rovněž o převezení objednaného zboží do naší firmy, platba bude provedena 

převodním příkazem. Dodavatel pneumatik: RT Torax, Rudná 100, 703 00 Ostrava 3. 

 

Vypracujte objednávku. 
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Úloha č. 4 

 

Firma Taxi Alfa, Těšínská 24, 716 00  Ostrava-Radvanice zaslala vaší firmě objednávku č. 

23/20.., podle které jste jim firemním autem dodali: 

 

• autopotahy Classic v modrém provedení - 10 ks, cena ks Kč 2 800,- 

• autopotahy Classic v zeleném provedení -   5 ks, cena ks Kč 3 820,- 

• autopotahy Exklusive v šedém provedení -  8 ks, cena ks Kč 4 200,- 

 

Vystavte dodací list č. 26/20.., který bude přiložen k dodávce autopotahů. 

 

 

Úloha č. 5 

 

Údaje o odběrateli: adresa uvedena výše, č. účtu: 12345-761/0100 KB, IČ 26548977, 

DIČ  CZ 26548977, konstantní symbol 0308, forma objednávky: telefonicky, datum 

splatnosti: 14 dnů 

 

Vyhotovte fakturu č. 023/20.. na dodané autopotahy. 

 

 

 

 

Úloha č. 6 

 

Dne 12.2.20.. zasíláte drahou do stanice určení Přerov 5 vozů Škoda Favorit, 3 vozy Škoda 

PickU p. 

 

Vystavte návěští, jehož příjemcem je firma Batt, a.s.,  Motýlová 25, 750 02  Přerov. 

Informujte odběratele včas! 

 

 

Úloha č. 7 

 

Fakturu č. 023/20.. vaši firmě odběratel – firma Taxi Alfa neuhradila. 

Stanovte termín pro novou úhradu faktury. 

 

Vystavte urgenci. 

 

 

Úloha č. 8 

 

Na vaši urgenci odběratel nereagoval – napište 1. upomínku. 
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Úloha č. 9 

 

Upomínka však zůstala bez odezvy, vyhotovte 2. upomínku, jejíž součástí je i výzva, že 

v případě neuhrazení faktury, budete žádat obchodní soud o vydání platebního rozkazu. 

 

 

 

Úloha č. 10   

 

Vyhotovte reklamaci ohledně malby a nátěru oken v kancelářích vaší firmy. Špatně zvolený 

odstín, oprýskání nátěru oken. Žádáte o nápravu – barvu okr, natření oken bílou barvou. 

Termín: co nejdříve. Adresa firmy: Malvit, a.s., Jarní 23, 701 00 Ostrava 

 

 

Úloha č. 11 

 

Firma Kovona, a.s., Lumírova 26, 703 00 Ostrava 3, hledá sekretářku a požaduje: 

 

• ukončené středoškolské vzdělání, 

• znalost práce s počítačem,  

• aktivní znalost jazyka anglického, 

• znalost obchodní korespondence na PC, 

• dobré organizační schopnosti a samostatné rozhodování 

 

Napište žádost o přijetí do zaměstnání, neboť uvažujete o změně zaměstnání. 

 

Úloha č. 12 

Přiložte strukturovaný životopis. 

 

Úloha č. 13 

 

Firma chce obsadit místo sekretářky.S vaším vystupováním i představami o práci bylo vedení 

firmy spokojeno. Rozhodli se sepsat s vámi pracovní smlouvu na dobu určitou se zkušební 

dobou na 1 měsíc. 

Potřebné údaje ke sepsání pracovní smlouvy: ředitel firmy: Ing. Jan Koutný, sídlo firmy, plat 

Kč 23 600,-, osobní ohodnocení Kč 700,-. Místo nástupu: sídlo firmy, datum nástupu: 1. 4. 

20., datum podpisů obou stran: 2.2. 20.. 

 

Sestavení pracovní smlouvy 

 

Úloha č. 14 

 

Vypracujte dohodu o provedení činnosti, kterou sjednáváte s panem Ing. Pavlem Kláskem, 

bytem: Konečná 45, 756 22 Hovězí, rodné číslo 620401/4449. OP 569878. Pan Klásek zajistí 

proškolení na PC – 20 hodin – červen 20.., jeho finanční odměna Kč 250,-/hod., termín 

uzavření této dohody 15. května 20.. 

 

 



                                                   Obchodní korespondence 

                                                                  7 

 

 

 

Úloha č. 15 

 

Napište okamžitou výpověď zaměstnanci Petrovi Rychlému, bytem: Šípkova 569, 701 00 

Ostrava, nar. 25. 6. 1958, pracuje jako skladník. Datum výpovědi k 31. 5. 20., důvodem je 

hrubé porušení pracovní kázně. 

  

 

Úloha č. 16 

 

Ekonomické manažerce Ing. Janě Veselé, bytem Kosova 789, 708 00 Ostrava, v současné 

době na rodičovské dovolené, se narodila dcera Tereza.  

Ředitel vás požádal, abyste napsali jeho jménem blahopřejný dopis. 

 

 

Úloha č. 17 

 

Vypracujte pozvánku  na poradu vedení Vaší firmy v Ostravě, která se bude konat dne 

20. května 20.. od 8:00 v budově firmy (údaje jsou uvedeny v úvodu). 

 Program:1. Kontrola plnění závěrů z minulé porady 

                2. Plnění hospodářských úkolů 

                3. Zhodnocení výsledků roční uzávěrky 

                4. Poznatky z činnosti účetního a kontrolního oddělení 

                5. Různé 

 

 

Úloha č. 18 

 

Vypracujte prezenční listinu přítomných z dané porady. Jednotlivé sloupce nadepište takto: 

pořadové číslo, jméno, příjmení, titul, podpis  

 

Úloha č. 19 

 

Vypracujte dokumenty, které jsou potřebné pro práci zemích evropské unie v českém jazyce 

přesně podle daných pravidel, použijte www. europass,cz 

 

 

Úloha č. 20 

 

Sepište plnou moc týkající se zastupování vaší firmy na finančním úřadě v měsíci červnu, 

potřebné údaje naleznete v úvodu učebních textů. 

 

 

 

 

 

 

 


