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Časová dotace: 30 minut
Vzdělávací cíl: Žák bude schopen rozlišit oběžný majetek
podniku, stanovit denní spotřebu materiálu a určit normovanou
zásobu, prokáže orientaci při řešení reklamací.
Pomůcky: stolní počítače propojené s tiskárnou, pokud budou
žáci vyplňovat test v elektronické podobě a následně tisknout,
psací potřeby.
Poznámka: Tento materiál je součástí tematického balíčku
Oběžný majetek a zásobování podniku v rámci tematického celku
Podnikové činnosti.
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití
multimediální techniky, využití ICT.

Metodický pokyn
1. Po obdržení testu žáci pracují samostatně.
2. Během vlastní práce žákům neposkytujeme žádné dodatečné
informace.
3. Při práci by měli mít žáci na lavici test a psací potřeby.
4. Časová dotace na vyřešení testu cca 25 minut.
5. V testu může žák získat maximálně 18 bodů.
6. Návrh klasifikace – viz. hodnotící tabulka.
7. V další vyučovací hodině sdělit žákům správné odpovědi testu.

Body
16 - 18
13 - 15
10 - 12
8-9
0-7

Známka
1
2
3
4
5

Žáci si mohou také test vyplnit v elektronické podobě, následně jej
vytisknout a odevzdat.

Zásobování podniku
(test)
Celkový počet bodů: 18
1. Uveďte členění oběžného majetku: (3 body)

2. Který majetek řadíme do materiálových zásob podniku?
(3 body)
a) pozemek
d) drobné nářadí
g) náplň do kopírky
b) pohonné hmoty
e) polotovary
h) osobní automobil
c) pracovní obuv
f) obaly
ch) soustruh
Správné odpovědi:
3. Technologická zásoba je: (1 bod)
a) doba mezi dvěma dodávkami
b) nutná v případě přípravy materiálu do výroby
c) zásoba, která zajišťuje běžnou denní výrobní činnost
d) zásoba, která zajišťuje pravidelnou výrobu i při nepravidelných
dodávkách
Správná odpověď:
4. Doplňte postup výpočtu: (2 body)
Doba obratu = −−−−−−−−− Počet obrátek = −−−−−−−−−
5. Co je dodávkový cyklus? (1bod)

6. Časová norma zásob je: (1 bod)

a) doba přípravy materiálu k výrobě
b) doba mezi dvěma dodávkami
c) polovina dodávkového cyklu + pojistná zásoba + technická zásoba
Správná odpověď:
7. Vysvětlete pojmy: (2 body)
Přejímka –

Příjemka –

8. Jaké doklady vystavuje dodavatel pro odběratele při prodeji
materiálu? (1 bod)

9. Rychlost oběhu zásob je měřena: (1 bod)
a) skladovým limitem
b) délkou dodávkového cyklu

c) dobou obratu a počtem obrátek
d) normovanou zásobou

Správná odpověď:
10. Z čeho vychází indexní metoda při stanovení spotřeby
materiálu?
(1 bod)
11. V jakých případech může dojít k řešení reklamací? (2 body)

Řešení:
1. Peníze - v hotovosti, na účtu,
- ceniny, krátkodobé cenné papíry
- pohledávky
- valuty, devizy
Zásoby – materiálové, zboží, polotovarů, nedokončené výroby,
hotových výrobků
2. b), c), d), f), g)
3. b)
360 dní
4. Doba obratu = −−−−−−−−−−−
počet obrátek
celková zásoba
Počet obrátek = −−−−−−−−−−−−−
průměrná spotřeba
5. Doba mezi dvěma dodávkami.
7. Přejímka – kontrola dodávky podle dodacího listu po stránce
kvantitativní a kvalitativní.
Příjemka – doklad, který vystavuje skladník při převzetí materiálu na
sklad.
8. dodací list, fakturu
9. c)
10. Ze spotřeby minulých výrobních období.
11. Nesrovnalosti v kvalitě, ceně, dodaném množství, chybné údaje na
faktuře.
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