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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 
Zadání DT (celé zadání je na třídním emailu) Nutno zpracovat, poté pošlu opravený test pro kontrolu.  
Dotazy :  martina.nemcova@skoda.auto-cz 
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Test č. 1 – řešení posláno dne 12.3.2020 
 
 
Zadání DT (celé zadání je na třídním emailu) Nutno zpracovat, poté pošlu opravený test pro kontrolu.  
Dotazy :  martina.nemcova@skoda.auto-cz 
 
 

 
 
 
Test č. 2 – řešení posláno dne 16.3.2020 
 
 
Představitelé 5. etapy české literatury (zapište si):  
 
Poezie: Zdeněk Rotrekl, Jan Zahradníček, Jáchym Topol, Věra Rosí, Svatava Antošová a starší autoři, jejichž díla byla 
cenzurována 
 
Próza: Tereza Boučková, Michal Viewegh, Alexandra Boučková, Patrik Hartl, Radka Denemarková, Alena Morštajnová 
 
Drama: vzniká mnoho divadelních klubů , rozvíjí se muzikálová tvorba, experimentální divadlo 
 
 

Z výkladu literatury tj. vše 
Připravujte se postupně k maturitní zkoušce- opakujte si literární 
vědomosti, zpracujte DT! 
 
 



 

Verze k 18.03.2020 4/47 
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CIZÍ JAZYK 1 
S4.L Homework assigned 10.03.2020 
 
NEJ (6) – E. NEVYHOŠTĚNÁ 
 
Naučit se slovní zásobu 19. + 20. LEKCE  
vypracovat cvičení v AB str. 234, CV.16 A-C + S: 236-237, CV.19-21 
 
20. lekce  
Prostudovat gramatiku str. 130 (I.-III), a vypracovat následná cvičení na str.131 
 
Zpracovat do sešitu maturitní téma Wien (str. 122-123) a naučit se téma vyprávět    
 
 
 
 
  
Dear S4L class, 
 
It is important that you continue to study while off school.  Here you can find the work assigned for this week.  You will 
be assigned work every week while you are off school. 
 
Homework:  Course book, Unit 6D, page 57, exercises 5 to 7. 
Course book, pages 58 and 59,  reading, exercises 3 to 7 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Latest homework, from Tuesday 17 March 2020 
 

1. Listening exercise 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P-TFhUq3otQ 
 
Please click on the Youtube link and watch the video and then answer the questions below. 
Enter your answers into the spaces below.  Then e-mail them to me at,  
vincent.michael.kervick@skoda-auto.cz 
 I will then send you the correct answers so you can know how well yu’ve done. 
The deadline is Wednesday 24 March 2020.  You will get a grade for the completed task.  If you are late, 
your grade will suffer. 
 
Questions 

1. Who did her parents name her after?    

2. What are her fans called?   

3. What did one magazine headline say about her?   

4. What was the only album to go platinum in 2014 ( 

5. What rule is Taylor Swift an exception to?   

6. What is her success based on?   

7. She does something unusual to interact with her fans – what is it?   

8. What was her fan Emma talking about online?   

9. What’s the most abnormal thing about T.S’s life?   

10. When did she first become a star?   

11. What are her hits a chronicle of?   

12. How has her attitude towards love, romance and her relationships changed recently?   

https://www.youtube.com/watch?v=P-TFhUq3otQ
mailto:vincent.michael.kervick@skoda-auto.cz
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Question number Answer 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

Class S4L writing task: describing a place – Czech Switzerland 
 

Task 
 

1.  Go to page 81 of your course book.  Read the text and do exercises 1 to 3. 

2. Read the ‘learn this’ box 

3. Read the exam task, exercise 6.  Look at the advice. You might want to add some ideas of your own; e.g. how 

to get there from Prague, what typical Czech dishes or beers to try while there etc. 

4. You can use the text on page 81 for ideas on how to plan and structure your description/ article. 

5. Now, click on the links below.  First, watch the videos to help give you some ideas on what to say/ write. 

6. Next, click on the link to the tourist website, for all of the facts you might need. 

7. Finally, write your description/ article.  It should be between 200 and 250 words in length. 

8. Mail it to me, as a Word document at, vincent.michael.kervick@skoda-auto.cz by 24.03.2020. 

9. I will then correct and scan it, with my corrections and comments, and mail it back to you. 

You will receive a grade for this task but If you are late, your grade will suffer 

 
Links 

 
Here a few short videos to give you a flavour of the park 
https://www.youtube.com/watch?v=6cEGIwQvkO4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NFbQxqxx0Tg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iJuCKoyI4cY 
 
Here is the homepage of the local tourism office 
https://www.ceskesvycarsko.cz/en/ceske-svycarsko 
 
 
 
Next task 

 

mailto:vincent.michael.kervick@skoda-auto.cz
https://www.youtube.com/watch?v=6cEGIwQvkO4
https://www.youtube.com/watch?v=NFbQxqxx0Tg
https://www.youtube.com/watch?v=iJuCKoyI4cY
https://www.ceskesvycarsko.cz/en/ceske-svycarsko
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• Use of English parts 1 to 7 (test No. 2) 

Open the links, and do the practice exercises.  They are for the FCE exam but they are similar to the tasks you can 
expect in the Maturita exam. (17.03.2020) 
 
https://www.examenglish.com/FCE/fce_reading_and_use_of_english_part1_test2.htm 
 
https://www.examenglish.com/FCE/fce_reading_use_of_english_part2_test2.htm 
 
https://www.examenglish.com/FCE/fce_reading_use_of_english_part3_test2.htm 
 

 
 
Mike Kervick 

 Skupina 2 

 Připravujte ústní témata 1 – 20, jejich strukturu a úvod do každého tématu 

 Dále podle připravené struktury procvičujte nahlas prezentaci k jednotlivým tématům. Doporučuji vytvořit 

nahrávky a zpětně si je poslechnout. 

 Napište 2 slohy dle následujících zadání a pošlete jako zprávu přes Edmodo: 

 

 
 Pracujte zdarma na Englishme.cz podle vaší úrovně 

 Přečtete následující (vhodné i k maturitě z CJL) – případně jiné knohy dle vašeho zájmu, možné i poslouchat 

MP3 

 https://english-e-reader.net/book/the-old-man-and-the-sea-ernest-hemingway 

 https://english-e-reader.net/book/fever-dream-ray-bradbury 

 Sledujte aktuální situaci na BBC.co.uk a dalších mediích v ANJ 

 Sledujte Edmodo a dělejte testíky 

https://www.examenglish.com/FCE/fce_reading_and_use_of_english_part1_test2.htm
https://www.examenglish.com/FCE/fce_reading_use_of_english_part2_test2.htm
https://www.examenglish.com/FCE/fce_reading_use_of_english_part3_test2.htm
https://english-e-reader.net/book/the-old-man-and-the-sea-ernest-hemingway
https://english-e-reader.net/book/fever-dream-ray-bradbury
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 Vyzkoušej zdarma na 1 měsíc: https://www.englishme.cz/ 

https://www.englishme.cz/
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CIZÍ JAZYK 2 
 Maturitní témata 5, 7 – 10 připravit strukturu (osnovu). Napsat a nacvičit úvod k těmto tématům cca. 1 minuta. 

 Dále procvičovat ústní témata 1 – 4 + 6 dle již vypracovaných osnov a úvodu 

 Pravidelně sledovat Edmodo.com a plnit úkoly a testy tam zveřejněné. 

 V případě technických problému s přístupem kontaktovat vyučujícího na emailu: petr.vysohlid@skoda-

auto.cz, popř. tel. 730 866 422 

 

 

mailto:petr.vysohlid@skoda-auto.cz
mailto:petr.vysohlid@skoda-auto.cz
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OBČANSKÁ NAUKA 
V 4. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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DĚJEPIS 
Západní demokracie – učebnice str. 215,218, otázky str. 218 
TK 13 
Dějepis.com –Testy - 020, 021, 022 
Poměry třetího světa učebnice str. 218 až 220, otázky a úkoly str. 220 
KT 14 Poválečná ohniska konfliktů str. 219 až 220, otázky s. 220 
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MATEMATIKA 
 

Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu: 

 námi zadané podklady k zpracování, 

 stránky TECHAMBITION.COM, 

 stránky Marka Valáška, 

 Onlineschool.cz, 

 konzultace přes e-mail nebo telefon v dopoledních hodinách. 

 

 

 

Registrační odkaz na stránky TECHAMBITION.COM: 

 

https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529 

 

 

 

 

Registraci začněte kliknutím na 
tento odkaz 

https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529


 

Verze k 18.03.2020 15/47 

 
Odkaz na stránky MARKA VALÁŠKA: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1 
 

          
 
Odkaz na stránky Onlineschool.cz: 

 
https://onlineschool.cz/ 

 
 

Úkoly ke zpracování: 

 

Průběžně sledujte úkoly na techambition.com (je nutné se zaregistrovat pomocí přiloženého odkazu). 
Na stránkách onlineschool.cz si pusťte mikropřednášku z matematiky – analytická geometrie – vektory. 

Na stránkách onlineschool.cz si pusťte mikropřednášku z matematiky – analytická geometrie – přímka. 

Na stránkách Marka Valáška doporučujeme shlédnout vše analytické geometrii přímky. 

 

Použitá literatura: 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro nástavbové studium Hudcová, Kubičiková PROMETHEUS SB 

 

Soustava souřadnic na přímce a v rovině, vzdálenost dvou bodů, střed úsečky  

 

SB s 219 – 221 / 1 – 8 do školního sešitu 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://onlineschool.cz/
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Vektor a jeho velikost, jednotkový vektor. Operace s vektory – součet, rozdíl vektorů. Násobení vektoru reálným číslem. Skalární 

součin vektorů. Úhel dvou vektorů 

 

SB s 222 – 231 / 9 – 34 do školního sešitu 

  

 

 

 

16. březen 2020 

 

POZOR!!!  POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! 

Marek Valášek nyní i placené kurzy ZDARMA  Matematika 

 

 
 

Žáci se můžou registrovat zde. Je nutné vložit kód Matika20 https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/  

 

https://learntube.cz/?page=course&a=73
https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/
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Milí studenti, 

vážím si Vašeho přístupu k samostudiu. Práci v Techambition průběžně sleduji a doplňuji. Samostudium 

a domácí přípravu ohodnotím.    

Hezký den a pevné zdraví Vaše matikářka 
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FYZIKA 
V 4. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE 
V 4. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
https://www.youtube.com/watch?v=1f8yoFFdkcY 
https://www.youtube.com/watch?v=UBMk30rjy0o 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
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13 KT – cv 2  - Výuka databázové funkce SVYHLEDAT 
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EKONOMIKA 
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Je základem každého státu, je to složitý celek, ve kterém se uskutečňuje velké množství různorodých ekonomických 
činností, aby bylo možné zkoumat jednotlivé vztahy a ovlivňovat je, vytváříme strukturu národního hospodářství. 
Sektory: 
- Primární – zahrnuje prvovýrobu, řadíme sem těžbu, lesnictví, zemědělství, rybolov 
- Sekundární – je nositelem technického rozvoje, zahrnuje zpracovatelský průmysl, výrobu, 
rozvod energie, stavebnictví, nákladní doprava 
- Terciární – obchod, služby 
- Kvartální – věda, výzkum 
V České republice: 
- Největší podíl v HDP má sekundární sektor 
- Nejvíce se rozvíjí terciární sektor - rychlá návratnost investic 
- Kvartální sektor - stanovuje nedostatek financí 
- Primární sektor – útlum 
STÁTNÍ ROZPOČET 
Každý stát má své příjmy a výdaje, což se promítá ve státním rozpočtu. Sestavuje ho min. financí a schvaluje vláda. 
 P > V = přebytek 
 P < V = schodek  
 P = V = vyrovnaný 
Příjmy - -pojistné na sociální zabezpečení, -daně: z přidané hodnoty, z příjmů, spotřební, ostatní 
-poplatky soudní, úřední, clo 
Výdaje - -sociální účely, -zdravotnictví, školství, kultura, armáda 
-dotace do ekonomiky 
-státní správa (soudy, státní úřady, policie) 
Inflace, nezaměstnanost a Úřad práce 
Inflace 
zvyšování cen 
Měří se indexem růstu spotřebitelských cen. Je vytvořen tzv. spotřebitelský koš výrobků a služeb, které se nejvíce 
podílejí na spotřebě. Do 10% je inflace zvládnutelná. 
rozlišují se tři základní formy inflace: 
mírná inflace (do 10%) - inflace v rozsahu několika procent ročně, nemá příliš negativních dopadů 
pádivá inflace - znamená desítky a stovky procent ročně, vede ke zkreslování informací zprostředkovaných cenových 
systémem, k přerozdělovacím procesům a k zvyšování nejistoty při rozhodování o investičních variantách 
hyperinflace (1000 % ročně) - je mírou pohybující se v tisících, desetitisících a milionech procent ročně 
- rozvrací ekonomiku a vede ke ztrátě důvěry v národní měnu 
-podle příčin rozlišujeme: 
inflaci taženou poptávkou - růst cen v důsledku toho, že se poptávka zvyšuje rychleji než schopnost výrobců tuto 
poptávku uspokojit 
inflaci taženou náklady - růst cen v důsledku zvyšování výrobních nákladů 
-Nezaměstnanost 
Měří se % nezaměstnaných z počtu práce schopného obyvatelstva. V současné době se pohybuje kolem 8 %. EU 
považuje za solidní hranici 5%. Liší se podle regionů, nejnižší v Praze, nejvyšší Most, Karviná, severní Morava. 
Podpora v nezaměstnanosti – 5 měsíců do 50ti let, 8 měsíců do 55ti let, 11 měsíců nad 55 let 
Absolventi nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti, stát za ně hradí pouze SP a ZP. 
Pokud dá výpověď zaměstnanec nebo ukončí pracovní poměr dohodou, podpora se snižuje.  
Přihlásit se musíme do 8 dnů od ukončení smlouvy, pokud jsme v evidenci, platí nám stát SP a ZP, musíme aktivně  
hledat práci. 
 
Úřad práce 
Vhodné zaměstnání si občan může hledat s pomocí příslušného územního úřadu práce. Úřady práce jsou orgány 
státní správy, řízeny Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Působí v okresních městech, někdy mají svou 
pobočku i v dalších větších městech. Ředitel každého úřadu práce je přímo odpovědný MPSV ČR. 
-Činností úřadů práce je: 
- poskytování informací občanům o možnostech získání zaměstnání, odborné přípravy a rekvalifikace 
- poskytování informací zaměstnavatelům o volných zdrojích pracovních sil 
- vedení evidence volných pracovních míst 
- vedení evidence uchazečů o zaměstnání 



 

Verze k 18.03.2020 27/47 

- poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání před nástupem do zaměstnání 
- poradenství pro občany a zaměstnavatele v oblasti zaměstnanosti, rekvalifikace 
- podněcování tvorby volných pracovních míst a podněcování k vytváření společensky účelných pracovních míst a 
veřejně prospěšných prací. 
 
1) Zjisti pomocí internetu údaje o nezaměstnanosti v jednotlivých regionech ČR a u jednotlivých věkových kategorií. 
2) Porovnej míru nezaměstnanosti v EU a ve světě (nejméně u 8 států) 
3) Zpracuj do tabulek. 
4) Nezapomeňte, že součástí hodnocení 2. pololetí je sešit, připravte si ho pro hodnocení. 
 
 

Marketing 
 

Základem názvu je anglické slovo market – obchod. Je důležitá vědní disciplína ve vyspělých tržních 
ekonomikách. 

 
 

- podnikatelská filosofie, která se orientuje na uspokojování potřeb zákazníků a 

dosahování zisků. 

 

Vznik marketingu 

konec 19. stol. USA 

situace trhu  převyšovala poptávka nad nabídkou, konkurence malá,  

nedostatek zboží, podobné zboží 

marketingová činnost byla zúžena na tvorbu ceny, distribuci a jednoduchou propagaci 

nedostatek zboží na trhu otvírá prostor pro vstup nových výrobků, vzniká větší konkurence, trh se 

nasycuje → tato situace trvá až do dnešní doby. 

Výrobci musí situaci řešit např.: zlevněním výroby, reklamou, splátkovým prodejem. Důležitou roli 

má průzkum trhu. 

 

Průzkum trhu 

 

Cílem průzkumu trhu je nastínit předpoklady vývoje situace na trhu. Průzkum se zabývá 

přítomností a minulostí. Nejdůležitější část průzkumu je předvídat budoucí vývoj trhu. 

 

Výsledkem průzkumu je studie, která obsahuje základní předpoklady budoucího vývoje. 

Podniky používají studie ke stanovení dlouhodobých cílům, k zavádění nových výrobků na trh, k 

pronikání na nové trhy, vytváření dodavatelsko-odběratelských vztahů a k sestavování 

investičního programu. Hospodářská politika vlády využívání studie při dlouhodobých 

mezinárodních dohod.  

 

 

. Podklady pro průzkum trhu získáváme: 

- metodou od stolu: informace existují v podniku nebo mimo podnik. Cílem je informace rozdělit, 

zpracovat a vyhodnotit vzhledem k potřebám podniku. Informace vyhledáváme v účetnictví a v další 

evidenci.  

- metoda v terénu: informace v potřebném množství neexistují, získáváme je na základě přímého 

styku s trhem (trh prodejní, dodavatelský, distribuční). 

 

Při průzkumu trhu v terénu se používají tyto metody: - pozorování, dotazníky 
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Postup při dotazníkovém výzkumu:  

1) Správně formulovat otázku vzhledem k cíli výzkumu 

2) Stanovit počet dotazníků 

3) Distribuce dotazníků 

4) Určit způsob vyhodnocení 

 

Při současném průzkumu trhu se využívají i dostupné podklady např. výroční zprávy od obch. 

partnerů. 

Při průzkumu trhu se většinou využívá služeb specializovaných institucí a konzultačních firem.  

Důležitým úkolem je odhalit zájem spotřebitelů. 

 

Propagační akce – výstavy, veletrhy, soutěže, sponzoring 

 

Vlastní poznatky – doplnit vlastní poznatky z reklamy 

 

Posuďte vliv reklamy na současnou situaci. 3.příklady  
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HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS 
V 4. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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PRÁVO 
V 4. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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SKLADOVACÍ SYSTÉMY 
V 4. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 
 
Téma: Organizace a řízení dopravy v České republice 
Učebnice: Doprava a přeprava: 2. díl. (autoři: Zdeněk Žemlička a kol.) 
V příštím týdnu si nastudujte kapitolu „Organizace podřízené a řízené Ministerstvem dopravy“.  
Kapitola je relativně rozsáhlá, v příštím týdnu se tak zabývejte pouze polovinou této kapitoly (str. 13-24). Na 
zmíněných stranách jsou zmíněny následující organizace: 

 Letiště Praha 

 Řízení letového provozu České republiky 

 Správa železniční dopravní cesty (od roku 2020 se tato organizace nazývá Správa železnic) 

 Ředitelství vodních cest České republiky 

 Státní plavební správa   

Výše uvedené organizace si zapište do sešitu a stručně k nim poznamenejte předmět jejich podnikání a jejich 
základní úkoly. Naopak po vás nebudu požadovat, abyste u těchto společností studovali finanční toky a podrobnější 
členění daných organizací.   
 
 
ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN  
 
Téma: Organizace a řízení dopravy v České republice 
Učebnice: Doprava a přeprava: 2. díl. (autoři: Zdeněk Žemlička a kol.) 
V příštím týdnu si dostudujte kapitolu „Organizace podřízené a řízené Ministerstvem dopravy“.  
V příštím týdnu se zabývejte druhou polovinou této kapitoly (str. 25-32). Na zmíněných stranách jsou zmíněny 
následující organizace: 

 Drážní úřad 

 Drážní inspekce ČR 

 Úřad pro civilní letectví Česká republika 

 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých příčin 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Státní fond dopravní infrastruktury 

Výše uvedené organizace si zapište do sešitu a stručně k nim poznamenejte předmět jejich podnikání a jejich 
základní úkoly. Naopak po vás nebudu požadovat, abyste u těchto společností studovali finanční toky a podrobnější 
členění daných organizací.   
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LOGISTIKA 
 
Maturitní otázka č. 30: Dodací podmínky v mezinárodním obchodě (INCOTERMS) 

Incoterms (International Commercial Terms) jsou mezinárodní obchodní podmínky, které upravují vztahy mezi 

prodávajícím, kupujícím a dopravcem. Z doložek Incoterms je jasné, kdo nese zodpovědnost za zboží, kdo platí 

náklady za transport, kdo hradí pojištění, kde je zboží předáno dopravci a další informace potřebné pro mezinárodní 

obchod. Jsou vydávány a upravovány ICC. 

Pravidla Incoterms nejsou zákonně povinná, pokud se na nich prodávající a kupující domluví, jsou zapsána v kupní 

smlouvě i s vybranou doložkou. I když jsou určena pro mezinárodní transporty, stává se pořád větším trendem, tato 

pravidla používat i v přepravě na území jednoho státu. 

Podmínky Incoterms se zabývají vztahy vyplývajícími z kupní smlouvy, povinnostmi při celním odbavení, balení zboží 

či přebírání dodávky. Upravují platby za dopravu, rizika a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím a prodávajícím. 

Dodací podmínky stanovují, do jakého místa nese rizika a náklady za dodání prodávající a na jakém místě tato rizika 

a náklady přecházejí na kupujícího. 

Vznik a vývoj Incoterms 

ICC vznikla v roce 1919 díky skupině průmyslníků, finančníků a obchodníků, kteří byli odhodláni přinést ekonomický 
blahobyt po první světové válce. Doposud neexistovala žádná ustálená pravidla pro mezinárodní obchod, proto byla 
po založení ICC sepsána a sesbírána pravidla, která již byla užívána obchodníky různě ve světě. Těchto pravidel 
bylo šest a byly užívány jenom ve třinácti státech, jejich znění bylo vydáno v roce 1923. V roce 1928 byla tahle 
pravidla upravena a rozšířila se do víc než třiceti států. Na základě těchto užívaných pravidel, bylo v roce 1936 
vydáno první oficiální znění pravidel Incoterms, ty obsahovaly 6 doložek – FAS, FOB, C&F, CIF, Ex Ship a Ex Quay. 

Během druhé světové války bylo až do padesátých let užívaní Incoterms přerušeno. Kvůli rozvoji železniční dopravy 

musely být mezi pravidla zahrnuty tři nové doložky, které se netýkaly námořní přepravy. V roce 1953 tak bylo vydáno 

druhé znění Incoterms, rozšířeno o tyto tři předpisy – DCP (Delivered Costs Paid), FOR (Free on Rail) a Fot (Free 

on Truck). 

Třetí verze Incoterms byla vydána v roce 1967, přidány byly dvě nové doložky, DAF (Adress Delivery at Frontier) a 

DDP (Delivery at Destination). 

Zvýšené používání letecké dopravy, dalo podnět k vytvoření nového pravidla, FOB Airport (Free on Board Airport). 

Tudíž bylo vydáno již čtvrté znění Incoterms, a to v roce 1974. 

Páté znění pravidel Incoterms bylo vydáno v roce 1980 z důvodu rozvoje kontejnerové přepravy. Vznikla doložka 

FRC (Free Carrier Named at Point), která upravila to, že zboží nebude přijato na lodi, ale na pobřeží – na 

kontejnerovém překladišti. 

V roce 1990 byly odstraněny doložky, které se zabývaly pouze specifickými typy dopravy, a to FOR (Free on Rail), 

FOT (Free on Truck) a FOB Airport (Free on Board Airport). Odstraněné doložky nahradila doložka FCA (Free Carrier 

at Named Point). Zbylé úpravy v tomhle vydání se zabývaly používáním elektronických zpráv. 

Další úprava proběhla v roce 2000, týkala se pouze pravidel FAS a DEQ, ta byla upravena tak, aby nedocházelo 

k rozdílům dokumentace na celních orgánech. 

Aktuální znění je z roku 2010, mluvíme tak o Incoterms 2010, která nabyla platnosti 1. 1. 2011. Oproti předešlému 

z nich byla odstraněna skupina pravidel D (DAF, DES, DEQ, DDU). Tato pravidla byla nahrazena novými, a to DAT 

(Delivered at Terminal) a DAP (Delivered at place). Zbylé úpravy zahrnovaly zvýšení povinnosti kupujícího a 

prodávajícího spolupracovat na sdílení informací o všech změnách, které v přepravě můžou nastat. 
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ICC předpokládá, že aktualizované znění Incoterms bude vydáno v roce 2020, kvůli neustále se rozvíjejícímu 

globálnímu obchodu. Na novém znění pracuje zpracovatelská skupina INCOTERMS 2020, která zahrnuje právníky, 

obchodníky a zástupce firem z celého světa. 

 

Incoterms 2010 

Incoterms 2010 nabyla platnosti 1. 1. 2011 a jedná se o nejaktuálnější znění. Obsahují jedenáct doložek pro 

mezinárodní obchod, které jsou rozděleny do dvou skupin. První skupina se zabývá pravidly pro jakýkoliv typ 

dopravy, sem patří doložky – EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP a DDP. Do druhé skupiny patří doložky, které řeší 

pravidla pro vodní dopravu (námořní i říční). Zahrnujeme sem – FAS, FOB, CFR a CIF. 

Pravidla pro jakýkoliv způsob přepravy 

EXW Ex Works (ZE ZÁVODU, jmenované místo dodání) - z této doložky vyplývá, že náklady a odpovědnost za zboží 

nese kupující. Prodejce pouze připraví zboží v závodě, nebo na domluveném místě blízko závodu a tam už si ho 

naloží a vyzvedne dopravce. 

FCA Free Carrier (VYPLACENĚ DOPRAVCI, jmenované místo dodání) - Prodejce zboží připraví a na domluveném 

místě (v závodě, nebo poblíž závodu) ho předá a naloží dopravci. Od moment předání hradí přepravu a pojištění 

kupující, tudíž nese za zboží odpovědnost. 

CPT Carriage Paid To (PŘEPRAVA PLACENA DO, jmenované místo určení) - Prodejce nese riziko za zboží a hradí 

pojištění až na domluvené místo s kupujícím, kde zboží předá dopravci a zodpovědnost přechází na stranu 

kupujícího. Prodávající musí sestavit přepravní smlouvu a hradit přepravu až na sjednané místo určení. 

CIP Carriage And Insurance Paid To (PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ PLACENO DO, jmenované místo určení) - Riziko 

za zboží nese prodávající pouze na určené místo předání, tam zodpovědnost za zboží přechází na kupujícího. 

• vznik ICC - Mezinárodní obchodní komora1919

• 1. neoficiální znění Incoterms (podepsáno 8 členských států)1923

• pořád neoficiální znění, podepsáno 30 států1928

• 1. oficiální vydání Incoterms (v Paříži)1936

• 2. vydání (změny kvůli rozvoji železniční dopravy)1953

• 3. vydání (upravené nesrovnalosti z předešlého znění)1967

• 4. vydání (přidány nové podmínky - rozvoj letecké dopravy)1976

• 5. vydání ( rozvoj kontejnarizace - kombinovaná doprava)1980

• 6. vydání (elektronická evidence zboží)1990

• 7. vydání (úpravy týkající se celního odbavení)2000

• 8. vydání (aktuální znění, obsahuje 11 doložek) 2010

• plánováno nové, již 8. vydání (neustále se rozvíjející obchod)2020
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Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a hradit veškeré náklady za přepravu a pojištění do jmenovaného 

místa určení. 

DAT Delivered At Terminal (S DODÁNÍM DO PŘEKLADIŠTĚ, jmenované překladiště v přístavu nebo v místě určení) 

- Když je zboží vyloženo z příchozího dopravního prostředku a dáno k dispozici kupujícímu v určeném překladišti, 

přístavu, nebo v určeném místě přechází zodpovědnost za zboží, přepravní náklady a pojištění na kupujícího. DAT 

je jediná doložka kdy má prodávající zodpovědnost za vykládku zboží z dopravního prostředku. 

DAP Delivered At Place (S DODÁNÍM V MÍSTĚ URČENÍ, jmenované místo určení) - Prodávající nese riziko za 

zboží, hradí náklady za přepravu a pojištění až do okamžiku kdy dá prodávající zboží k dispozici kupujícímu na 

dopravním prostředku, připravené k vykládce v ujednaném místě určení. Importní celní odbavení včetně nákladů za 

clo je již zodpovědnost kupujícího. 

DDP Delivered Duty Paid (S DODÁNÍM CLO PLACENO, jmenované místo určení) - Prodávající nese, stejně jako u 

doložky DAP, riziko za zboží, hradí náklady za přepravu a pojištění až do okamžiku kdy dá prodávající zboží 

k dispozici kupujícímu na dopravním prostředku, připravené k vykládce v ujednaném místě určení. Prodávající musí 

celně odbavit zboží a uhradit clo pro dovoz. Tato dopravní podmínka je vymezována národní legislativou země 

určení, kde probíhá celní odbavení. 

Pravidla pro vodní přepravu 

FAS Free Alongside Ship (VYPLACENĚ K BOKU LODI, jmenovaný přístav nalodění) - Dodací podmínka pouze pro 

námořní a vnitrozemskou vodní dopravu. Veškeré náklady za přepravu, pojištění a rizika přechází z prodávajícího 

na kupujícího, když prodávající dodá zboží do jmenovaného přístavu k boku lodi určené kupujícím. 

FOB Free On Board (VYPLACENĚ LOĎ, jmenovaný přístav nalodění) - Dodací podmínka pouze pro námořní a 

vnitrozemskou vodní dopravu. Veškeré náklady za přepravu, pojištění a rizika přechází z prodávajícího na kupujícího 

v okamžiku, když prodávající dodá zboží na palubu lodi v ujednaném přístavu nalodění. 

CFR Cost and Freight (NÁKLADY A PŘEPRAVNÉ, jmenovaný přístav určení) - Dodací podmínka pouze pro námořní 

a vnitrozemskou vodní dopravu. Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a hradí přepravu a náklady zboží 

až do jmenovaného přístavu určení. V okamžiku naložení zboží na palubu lodi v přístavu nalodění přechází riziko za 

zboží a povinnost pojištění z prodávajícího na kupujícího.  

CIF Cost, Insurance and Freight (NÁKLADY, POJIŠTĚNÍ A PŘEPRAVNÉ, jmenovaný přístav určení) - Dodací 

podmínka pouze pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu. Prodávající nese zodpovědnost za zboží pouze do 

okamžiku naložení zboží na palubu lodi v přístavu. Prodávající musí sestavit přepravní smlouvu a zabezpečit 

pojištění po celou dobu přepravy až do sjednaného přístavu. 
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Samozřejmě si prodávající a kupující mohou dohodnout jakékoli dodací podmínky, tyto standardy byly vytvořeny pro 

zjednodušení. Mají jednotný výklad, a proto nevyžadují obsáhlé smluvní úpravy.  

V dohodě by mělo být uvedeno: 

 mezinárodní zkratka doložky dodací podmínky, 

 upřesněné místo dodání, 

 kam má být zboží dodáno, 

 kdo zajistí přepravu, 

 kdo nese náklady za dopravu, 

 kdo nese riziko za zboží – uhradí případné škody. 

 

Pravidla Incoterms neuvádějí: 

 údaje o ceně zboží a ani o způsobu její úhrady, 

 nezabývají se přechodem vlastnictví ke zboží, 

 nezabývají se následky porušení smlouvy. 

 



 

Verze k 18.03.2020 37/47 

 

STUPNĚ ROZLOŽENOSTI 

Pro ŠKODA AUTO a.s. je výhodnější posílat do zahraničí rozložené vozy, z důvodu složitých celních podmínek. 

Proclení smontovaného vozu je pro společnost velmi nákladné. Rozložené vozy nepodléhají stejným celním 

podmínkám, a proto je tahle varianta levnější. Tento způsob je méně nákladný, i když vezmeme v potaz veškeré 

náklady na demontáž, zabalení a následnou přepravu z České republiky. Vozy jsou do zahraničí posílány ve třech 

stupních rozloženosti. 

FBU 

Značka FBU (Fully Built-Up) označuje kompletně smontovaný vůz. Tyto vozy se do zahraničních destinací, jako je 

Indie a Čína nedodávají z důvodu vysokých celních poplatků. Dodávají se hlavně zákazníkům v České republice a 

Evropě. 

SKD 

Nejnižší stupeň rozloženosti SKD („Semi Knock Down“) tvoří kompletně vybavená karoserie a agregáty, zadní i 

přední náprava, výfuková soustava apod. V montážním závodě se vůz zkompletuje a zkontroluje stejným způsobem 

jako v závodech ŠKODA AUTO a.s.  

MKD 

Vyšší stupeň rozloženosti MKD („Medium Knock Down“) obsahuje nalakovanou a prázdnou karoserii a dalších 1300 

až 1700 montážních dílů, závisí na výbavě a typu vozu. Montáž vozu probíhá standardním postupem. 

CKD 

Nejvyšší stupeň rozloženosti CKD („Complete Knock Down“) označuje kompletně rozložený vůz. Do montážního 

závodu jsou posílány karosářské díly a další jednotlivé komponenty. Montážní závod zajišťuje svařování, lakování 

karoserie, montáž agregátu a celkovou kompletaci vozu. 

Indie 

ŠKODA AUTO a.s. posílá rozložené vozy do dvou výrobních závodů v Indii, a to jsou závod SAIPL Aurangabad, 

který je ve vlastnictví ŠKODA AUTO a.s. a závod VWIPL Pune, který patří VW. Pro transport na určené místo využívá 

silniční, železniční a námořní dopravu. 

Do Aurangabádu se posílají modely OCTAVIA, SUPERB a KODAIQ v rozloženosti MKD. Aurangabád je od Mladé 

Boleslavi vzdálen 14848 km. Do Pune se posílá model RAPID, a to v rozloženosti CKD. Celková vzdálenost z Mladé 

Boleslavi do Pune je 14618 km. 

80 % montážních dílů, včetně karoserií je zasíláno v kontejnerech společnosti Maersk. Motory a převodovky jsou 

zasílány separátně od všech ostatních montážních dílů v kontejnerech rejdaře Hapag-Lloyd. 

Příprava kontejneru 

Karoserie modelu OCTAVIA a veškeré montážní díly jsou do CKD centra sváženy za pomoci soupravy EDIS 

z interních skladů ŠKODA MB. Karoserie a díly modelů SUPERB a KODIAQ jsou sváženy za pomoci LKW ze závodu 

v Kvasinách, z externích skladů a od dodavatelů. 

Příslušní zaměstnanci poté provádí demontáž do daného stupně rozloženosti, pro Indii se jedná o MKD a CKD. Dle 

balicích předpisů jednotlivé díly připraví. Určené montážní díly zabalí do karoserie, další díly jsou připevněny na 

dřevěný rack. Je nutno podotknout, že každý díl má svoje specifické místo a specifický balicí předpis, a to se nesmí 
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porušit, jinak by byl rack naplněn chybně a díly by se při transportu mohly poškodit. Dále se naplněná karoserie 

pomocí speciálního jeřábu připevní na rack s určenými díly. Rack je následně pracovníky zkontrolován a 

zabezpečen. Má dřevěnou konstrukci a je vyráběn v CKD centru. Racky rozdělujeme na vodorovné a šikmé. Ty se 

poté naskládají do kontejneru. Díly, které se na rack nevejdou a jsou na montáž potřebné, jsou ukládány do dalšího 

kontejneru určeného pouze pro tenhle typ dílů. 

Jedná-li se o modely OCTAVIA a SUPERB, tak se do kontejneru vejdou čtyři naplněné racky, dva vodorovné a dva 

šikmé. U modelu KODIAQ se do kontejneru uloží tři šikmé racky.  

Tomu, jak jsou díly v kontejneru uloženy dnes, předcházel dlouholetý vývoj obalu. Zaměstnanci společnosti ŠKODA 

AUTO a.s. přicházeli stále s novými nápady, jak zboží do kontejneru zabalit. První způsob balení nebyl velmi 

výhodný, protože se do kontejneru vešla pouze dvě auta. V roce 2006 přišla změna a v přepravní jednotce se do 

zahraničí posílal už tři auta. Nejnovější koncept jsou čtyři auta v jednom kontejneru, ale pouze, když se jedná o 

karoserie OCTAVIA a SUPERB. KODIAQ, jelikož se řadí mezi SUV, se do přepravního kontejneru vejdou tři modely. 

Popis přepravní trasy 

Počátek trasy je v CKD centru v Mladé Boleslavi, zde je kontejner naložen na LKW a přepraven 46 km na překladiště 

do Mělníka. Zde se kontejnery přeloží na vlakovou soupravu a putují do Německa. Kontejnery společnosti Maersk 

jsou překládány na loď v Bremenhavenu, což je 700 km od Mělníka. Kontejnery od Hapag-Lloyd jsou vlakem 

dopraveny 640 km do Hamburku a zde jsou také přeloženy na loď. Poté lodě s kontejnery plují přes Gibraltar a 

Suezský průplav do Bombaje. Plují trasu dlouhou 13 738 km. Tam už následují celní záležitosti. Po kontrole jsou 

kontejnery přeloženy na LKW a dle jejich obsahu jsou převezeny 410 km do závodu v Aurangabádu, nebo 180 km 

do Pune. Tento úsek po silnici je velmi rizikový, protože infrastruktura zde není tak kvalitní. Proto musí být díly 

zabaleny přesně podle balicích předpisů, aby nedošlo k jejich poškození. Transport trvá zhruba 49 dní. 

Podmínky Incoterms - Indie 

Při transportu do Indie platí doložka Incoterms FCA, to znamená, že společnost ŠKODA AUTO a.s. nese riziko ztráty 

a poškození zboží, ale i závazek nést náklady vztahující se ke zboží pouze při přepravě ze závodu v Kvasinách do 

CKD centra a při interní přepravě z montážní haly M13 do CKD centra. Na kupujícího tenhle závazek přechází poté, 

co kontejner opustí CKD centrum a kupující je za náklad zodpovědný po celou dobu transportu. Kupujícím jsou 

myšleny zahraniční závody pro montáž vozů ŠKODA. 

Čína 

ŠKODA AUTO a.s. dodává vozy do pěti výrobních závodů v Číně. Ty se nacházejí ve městech Šanghaj, Nanjing, 

Yizheng, Ningbo a Changsha. Pro jejich transport se využívá kombinovaná doprava (silniční, železniční a námořní). 

Nejvzdálenější závody jsou Nanjing a Yizheng, a to oba až 21 121 km.  

Do Číny jsou dodávány modely FABIA, OCTAVIA, RAPID, SUPERB a KODIAQ. Všechny v nejvyšším stupni 

rozloženosti CKD. Způsob balení dílů a přípravy kontejneru je totožný se závodem v Indii. 

Popis přepravní trasy 

Počátek trasy je na hale U33 v Mladé Boleslavi, tam je přepravní kontejner naložen na LKW a 60 km putuje do Prahy. 

V Praze je přeložen na vlakovou soupravu do Hamburku, vzdálenost činí 640 km. V přístavu v Hamburku jsou 

kontejnery přeloženy na loď a plaví se 20076 km do přístavu v Šanghaji. Z přístavu jsou kontejnery převezeny 

pomocí LKW 45 km do centrálního skladu nacházejícího se také v Šanghaji. Tam se kontejnery rozdělují a jsou 

posílány do pěti výrobních závodů. Transport trvá zhruba osm týdnů. 

Podmínky Incoterms - Čína 

Stejně jako u Indie, platí i pro Čínu doložka FCA mezinárodních přepravních podmínek Incoterms. To znamená, že 

většinu přepravní trasy zodpovídá za náklad kupující, který je povinen zaplatit veškeré náklady, jakmile kontejner 
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opustí CKD centrum. ŠKODA AUTO a.s. hradí balící náklady, transport dílů z Kvasin, přepravu z haly M13 a skladů 

nacházejících se v mladoboleslavském závodě. 

 

ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN 

Na základě textu zmíněného zde v minulém týdnu si sami zpracujte maturitní otázku č. 30: Dodací podmínky 

v mezinárodním obchodě. Body, na něž byste se měli v této otázce zaměřit, uvádím níže: 
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SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ KOMUNIKACE 
V 4. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
V 4. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 
V 4. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 
V 4. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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LOGISTICKÁ CVIČENÍ 
 
V programu Excel vypracujte optimalizaci variant ukládání dílů (odpadkových košů) do kartonové krabice FEFCO 
0310. Rozměry odpadkového koše a rozměry kartonové krabice jsou uvedeny níže:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.) Na listu s názvem „Uložení 1“ vypracujte tabulku s využitím prostoru pro jednotlivé varianty uložení 
odpadkových košů do kartonové krabice. V tabulce využijte vzorce tak, aby při změně zadání došlo k její 
aktualizaci (např. na níže uvedeném obrázku pro modře zvýrazněná pole použijte funkci ZAOKR.DOLŮ). Pro každou 
variantu spočtěte, kolik odpadkových košů lze do kartonové krabice daným naskládáním vložit, resp. jaké je využití 
prostoru (viz zeleně zvýrazněné buňky). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.) Vypracujte optimalizační tabulky (protože je šest možných variant uložení, optimalizačních tabulek bude rovněž 
šest). V těchto optimalizačních tabulkách prověřte, zda nevyužitý prostor lze ještě vyplnit (pootočením 
odpadkových košů). V tabulkách opět využijte vzorce tak, aby při změně zadání došlo k jejich aktualizaci. Pro 
každou variantu spočtěte, zda se po optimalizaci navýší počet odpadkových košů uložených do kartonové krabice, 
resp. jak se využije prostor v krabici. 
 

Kartonová krabice FEFCO 0310 při-
střelená k paletě IPPC (1200x1000 mm) 

 

Hranatý plastový odpadkový koš                                                                                                             
HAILO Quick, černý lak, 25 litrů 

vnitřní 
rozměry 

kartonové 
krabice 

DÉLKA 1120 mm vnější 
rozměry 

kartonové 
krabice 

délka 300 mm 

ŠÍŘKA 915 mm šířka 200 mm 

VÝŠKA 840 mm výška 150 mm 
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3.) Závěrem stanovte, kolik odpadkových košů lze maximálně vložit do jedné kartonové krabice. Z kolika 
procent bude u nejvhodnější varianty využit „přepravní prostor“? 
 
4.) Zkopírujte si list s názvem „Uložení 1“ a nazvěte jej „Uložení 2“. U odpadkového koše změňte rozměry – délka 
400 mm, šířka 250 mm, výška 150 mm. Maximálně kolika odpadkovými koši lze nyní kartonovou krabicí naplnit? 
Z kolika procent bude využit „přepravní prostor“? 
 
5.) Vypracovaný soubor uložte do svého adresáře pod názvem Optimalizace ukládání.xls 
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ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN  
 
OBCHODNÍ DOPIS - NABÍDKA 
 
Majitel prodejny vás jakožto svého dodavatele pověřil sestavením podrobné nabídky nové kolekce lyžařského 
oblečení. Jedná se o zboží, které jste neměli zařazeno v letošním katalogu. Nabídkou byste měli odběratele (majitele 
prodejny) upozornit na novinky vámi prodávaného sortimentu.  
 
Nezapomeňte zdůraznit velmi krátké dodací lhůty, které vaše firma garantuje, a možnost množstevních slev ve výš i 
15 % z celkové ceny odebraného zboží, pokud bude objednávka uskutečněna do konce letošního roku a při odběru 
zboží v celkové hodnotě převyšující 30 000 Kč bez DPH. 
 
Nový katalog s ceníkem zboží přiložte k této nabídce. Další informace, které nejsou v zadání uvedeny, včetně 
odvolacích údajů, doplňte podle potřeby sami. 
 
1. Vyplňte potřebné údaje pro vyhotovení nabídky dle zadání.      
      
Adresát:    
Způsob odeslání:      
Váš dopis ZN.:      
Ze dne:      
Naše ZN:      
Vyřizuje:      
Tel.:      
FAX:      
E-MAIL:      
Datum:      
      
2. Navrhněte text nabídky:    
 
3. Vytvořte katalog lyžařského oblečení. Katalog bude obsahovat alespoň 10 položek (s názvem položky, jejím 
popisem, cenou a obrázkem). Obrázky lyžařského oblečení můžete čerpat z internetu. Tento katalog uložte jako 
samostatný soubor. 
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ODBORNÝ VÝCVIK 
 


