
  Zadání 4_OA 

  VADY PLNĚNÍ KUPNÍCH SMLUV 

  Urgence 
Revize textu 

Pracujete jako vedoucí obchodního oddělení společnosti Nexeta se sídlem v Plzni. Ve své pracovní 

pozici máte pravomoc obchodní písemnosti podepisovat. 

Úkol A 

Napište urgenci adresovanou s. r. o. MODSTYL, U Hradiště 1973, PSČ 339 01, Klatovy. 

Odesíláte s dodejkou „k rukám“ jednatele Mgr. Čestmíra Šmolíka. 

Obchodní vztah. 

Společnost Vám dne 28. února 2019 zaslala objednávku č. 321/19 na dodávku viskózového šicího 

hedvábí pro šicí stroj SUSING MC v celkové ceně 7 536,00 Kč. 

Zboží, které si objednala, měla převzít na dobírku v parcel shopu PPL v Klatovech, Plánická 6 

(způsob dodání byl specifikován v potvrzení objednávky a termín přepravce avizoval odběrateli 

zprávou SMS i e-mailem). 

V čem je problém? 

Objednatel si zásilku nevyzvedl ani neposkytl žádné vysvětlení. 

Návrh a opatření. 

Vyzýváte odběratele, aby Vám do 7 dnů sdělil, jak máte se zbožím naložit. Vzhledem k tomu, že 

odběratel se dopustil – najděte dále uvedený paragraf OZ a správně pojmenujte, čeho se 

dopustil – využíváte § 2913 OZ a v přiložené faktuře č. 992019 účtujete náklady na balné 

a přepravu ve výši 750,00 Kč. V případě, že zákazník nebude na tuto urgenci reagovat, budete 

účtovat také náklady na uskladnění nevyzvednutého zboží.  

Co uvedete pod podpisem? 

Nejspíše přiložíte zmíněnou fakturu a celou věc dáte na vědomí své právní zástupkyni 

JUDr. Simoně Stoklasové, Ph.D. 

 Dopisní předtisk najdete ve složce Maturita pod jménem Nexeta.docx. Uložte ho na Plochu 

jako Příjmení-A.docx. Uveďte Naši značku 55/2019/Vaše iniciála, Vyřizujete Vy. Po 

vypracování soubor vytiskněte a zkopírujte do složky své třídy na serveru Maturita. Z Plochy 

ho odstraňte. 

Úkol B 

Otevřete soubor Revize 4.docx. Uložte ho na Plochu jako Příjmení-B.docx. Proveďte revize 

pomocí vkládání komentářů. Chyb je právě pět, zobrazte i netisknutelné znaky. V komentářích 

co nejpřesněji navrhněte způsob opravy. 

 V údaji „Vyřizuje“ nahraďte jméno „Peštová“ svým jménem (můžete změnit také iniciálu 

v „Naší značce“). Po vypracování soubor vytiskněte a zkopírujte do složky své třídy na 

serveru Maturita. Z Plochy ho odstraňte. 
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 Dodejka 

   
VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:     
NAŠE ZN.: 55/2019/Pe MODSTYL, s. r. o. 
  Mgr. Čestmír Šmolík, jednatel 
VYŘIZUJE: Pe...vá U Hradiště 1973 
TEL.: 377 313 706 339 01  Klatovy 
MOBIL: +420 756 314 707   
E-MAIL: nexeta@gmail.com 
   
DATUM: 2021-01-07 

Urgence odběru viskózového hedvábí 

Vážený pane jednateli, 

upozorňujeme Vás, že jste si do dnešního dne nevyzvedli dodávku viskózového šicího hedvábí pro 

šicí stroj SUSING MC v celkové ceně 7 536 Kč. Podle potvrzení Vaší objednávky č. 321/2019 ze dne 

28. února 2019 jste měli zboží odebrat v parcel shopu PPL v Klatovech, Plánická 6 (termín dodání Vám  

přepravce avizoval zprávou SMS i e-mailem). Dosud jste nám neposkytli žádné vysvětlení. 

Vyzýváme Vás, abyste nám do 7 dnů sdělili, jak máme se zbožím naložit. Vzhledem k tomu, že jste 

se dopustili porušení smluvní povinnosti,  využíváme § 2913 OZ a v přiložené faktuře č. 992019 

účtujeme náklady na balné a přepravu ve výši 750 Kč. V případě, že nebudete na tuto urgenci 

reagovat, budeme účtovat také náklady na uskladnění nevyzvednutého zboží. 

Věříme, že máte zájem o narovnání smluvních vztahů. 

S pozdravem 

Jméno Příjmení 

vedoucí obchodního oddělení 

Příloha  

Na vědomí 
JUDr. Simona Stoklasová, Ph.D., právní zástupkyně 
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33/2019/Pe 

Pe...vá 

Vážený pan 

Stanislav Víteček 

Mezi Ploty 3 

332 09  Útušice 

2021-01-07 

Zrušení smlouvy o pracovní činnosti 

Vážený pane Víteček, 

podle § 77 odst. 4 zákoníku práce rušíme dohodu o pracovní činnosti č. 02/2019, kterou jsme s Vámi 

uzavřeli 2. ledna 2019 a podle které pracujete jako mechanik, seřizovač balicí linky. 

Výpovědní doba činí 15 dní a počíná dnem doručení této vípovědi. Vaše pracovní činnost končí dnem 

následujícím po uplynutí výpovědní doby.  

Prosíme, aby jste si po skončení pracovní činnosti vyzvedl v osobním oddělení potvrzení o zaměstnání. 

S pozdravem 

inž. Soňa Grimmová 

personální ředitelka 

 

Komentář [OAP1]: dohody 

Komentář [OAP2]: ku 

Komentář [OAP3]: ý 

Komentář [OAP4]: abyste 

Komentář [OAP5]: Ing. 


