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Praktická maturitní zkouška 

úkoly z písemné a elektronické komunikace 

(OA, EL) 

1. Písemnosti při uzavírání kupních smluv, předsmluvní a smluvní jednání, plnění 

kupních smluv 

– Poptávka 

– Nabídka nevyžádaná a vyžádaná, úprava nabídky 

– Objednávka – dopisem, formulářová, e-mailem 

– Kupní smlouva 

– Přijetí objednávky – potvrzení/odmítnutí – dopisem, e-mailem 

– Odvolávka a přepravní dispozice, dodací list 

– Návěští zásilky 

2. Písemnosti při vadách plnění kupních smluv 

– Urgence 

– Reklamace, uznání/zamítnutí reklamace 

– Upomínka, předžalobní výzva 

3. Písemnosti managementu, interní písemnosti 

– Pozvánka na pracovní poradu 

– Prezenční listina 

– Zápis z porady 

– Zpráva z pracovní cesty 

– Příkaz vedoucího pracovníka 

– Směrnice, vnitropodnikový předpis, oběžník 

– Osobní dopisy vrcholového managementu – osobní dopis blahopřejný, zvací, 

omluvný, doporučující, kondolenční apod. 

4. Personální písemnosti 

– Žádost o místo 

– Pozvání ke konkurzu 

– Pracovní smlouva 

– Přílohy k pracovní smlouvě – dohoda o odpovědnosti, popis pracovní činnosti, platový 

výměr apod. 

– Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (provedení práce, pracovní 

činnost) 

– Písemná komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

– Skončení pracovního poměru – dohodou, výpovědí, zrušením ve zkušební době, 

uplynutím sjednané doby, okamžité zrušení 

– Pracovní posudek 

5. Jednoduché právní písemnosti 
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– Plná moc, prokura 

– Dlužní úpis 

– Potvrzenka, kvitance 

6. Občanské písemnosti 

– Žádost, občanské podání vůči úřadům, dodavatelských firmám apod. 

– Elektronická komunikace 

Povolené pomůcky: 

 Školní počítač 

 Připojení k internetu – dle charakteru zadání 

 Šablony písemností žáka 

 Zákoník práce v platném znění 

 Výtah z ČSN 01 6910 Úprava dokumentů psaných textovými procesory 

Projednáno v předmětové komisi PK dne 27. srpna 2020. 

Schváleno ředitelem školy dne 27. srpna 2020. 

 Mgr. Miloslav Skuhravý v. r. 

  ředitel 

 


