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Úvod 
 
 
          Tento materiál vznikl v rámci realizace projektu financovaného 
z Evropského sociálního fondu, operačního programu Praha Adaptabilita. Projekt 
s názvem Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo 
kombinovaným postižením, měl za cíl vytvořit ucelené vzdělávání a poskytnutí 
pracovního uplatnění v tréninkovém obchodě s dárkovým zbožím. Každý 
účastník se mohl bezplatně zúčastnit rekvalifikačního kurzu na pomocného 
prodavače. V rámci rekvalifikačního kurzu byl využíván tento studijní materiál, 
který byl vytvořen za pomocí lektorů rekvalifikačního kurzu.  Obsah a vzhled 
studijního materiálu byl přizpůsoben potřebám účastníků projektu. 
 
       Studijní materiál byl vytvořen jako pomůcka lektorům, kteří v rámci 
Rekvalifikace na pomocného prodavače pracovali s osobami s mentálním nebo 
kombinovaným postižením. 
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BEZPEČNOST PRÁCE A HYGIENA V PRODEJNÁCH 
 
 

Údržba a opravy zařízení prodejny 
 

Ošetřování zařízení je součástí soustavné denní péče. 
 

 Nutnost dodržovat hygienické předpisy u strojů a nářadí používaných pro 
přípravu a prodej potravin 

 Čistit chlazené prostory, resp. plochy, které přicházejí do bezprostředního 
styku s potravinami 

 Pravidelně odmrazovat 

 Preventivní prohlídky strojů a zařízení 
 
 
Co provádí pracovník prodejny a co odborný 
externí pracovník je dáno návodem pro obsluhu a 
bezpečnostními předpisy. 
                                                                                                            

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!!                                                       

 Čištění strojů za chodu 

 Zasahovat do vnitřního 
zařízení strojů 

 Provizorní oprava pojistek 
 
 

Povinností podnikatelů a pracovníků prodejny je dodržovat bezpečnostní 
předpisy. Vychází se z ustanovení zákoníku práce. 
 
Zaměstnavatel je povinen: 

 Zřizovat, udržovat a zlepšovat potřebná ochranná zařízení 

 Seznamovat pracovníky s předpisy BOZP 

 Zařazovat pracovníky na pracoviště se zřetelem na jejich schopnosti a 
zdravotní stav 

 Kontrolovat úroveň BOZP, odstraňovat zjištěné závady 
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 Zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů 
 

Péče o bezpečnost prodejny je každodenní povinností všech 
zaměstnanců! 
 

Zásady bezpečnosti při práci v obchodě: 

 Nastupovat do zaměstnání klidní a vyrovnaní 

 Pracovní oděv má být v pořádku, obuv v dobrém stavu, děvčata nízké 
nebo středně vysoké podpatky 

 Plně se soustředit na práci 

 Udržovat pořádek na pracovišti a dbát na dobré osvětlení 
 
Dále je nutné: 

 Elektrické zařízení instaluje pouze kvalifikovaný pracovník 

 Podlaha a schody musí být vždy suché a čisté 
 
Při práci ve výškách: 

 Nestoupat na vratké podložky 

 Ze žebříku se nesmíme vyklánět ani natahovat 
 
Při práci na strojích: 

 Pracovat jen na strojích, kde jsme byli zaškoleni 

 Čistit jen vypnuté zařízení 

 Nesnímat ochranné kryty 

 Neodcházet od zařízení, které není vypnuté 

 Dodržovat stanovené pracovní a technologické postupy 
 
Dále:  

 Břemena zvedat z podřepu, ne z předklonu 

 Zboží ukládat na vyhrazená místa tak, aby se nemohlo sesunout 

 Nikdy nepracovat s vadnými nástroji 

 Prodejna musí být vybavena lékárničkou se základními potřebami pro 
poskytnutí první pomoci 

 V prodejně musí být dobře viditelné číslo první pomoci 
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ZAJIŠTĚNÍ HYGIENY V POTRAVINÁŘSKÝCH 
PRODEJNÁCH 

 
Při prodeji potravin je nutné dodržovat tyto zásady: 

1) Udržovat všechny prostory v čistotě 

2) Vyloučit z prodeje zdravotně závadné potraviny 

3) Potraviny mražené, které byly rozmraženy, se nesmí znovu zmrazovat 

4) Pro prodej potravin spojených s jejich konzumací na místě musí být 

vytvořeny a dodrženy hygienické požadavky 

5) Prostory určené ke konzumaci musí být vybaveny dostatečným 

inventářem, přidružená výroba nesmí negativně ovlivňovat mikroklima 

prodejny (zápachem, vlhkostí, teplem) 

Při skladování jsou pracovníci povinni 
 Chránit potraviny před znečištěním a pronikáním hmyzu, hlodavců a 

ptactva 

 Mít u sebe zdravotní průkaz 

 

 

Při vystavování potravin 

 Při vystavování nebalených potravin musí být zabezpečeny proti osahávání 

a nedovolené manipulaci ze strany zákazníka 

 Potraviny podléhající rychlé zkáze musí být vystaveny v chladicích boxech 

 Musí být odděleny potraviny syrové a ty, které jsou určeny k přímé 

konzumaci 

 Odděleny potraviny, které jsou nesourodé svými smyslovými vlastnostmi, 

syrová mletá masa nesmí být mleta do zásoby 

 Na potraviny ve výlohách nesmí dopadat přímé sluneční záření, smí být 

vystavovány pouze potraviny trvanlivé, musí být zajištěna jejich obměna 

nebo jsou vystaveny atrapy 

 Výlohy musí být utěsněné před prachem, dobře odvětrávány 
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 Před prodejnou se mohou prodávat a vystavovat pouze syrové zeleniny a 

ovoce, jádroviny ve skořápkách ve výši min 70 cm od země 

 
 

Ochrana před hlodavci a jinými škůdci 
- Nejúčinnějším opatřením je dobré skladování a úzkostlivá čistota 

V potravinářském obchodě nelze použít jedy  
 

Potkani a myši se chytají do pastí 
 
 
 
 
Mouchy jsou nebezpečné tím, že přenášejí 
různé choroby, je nutné mít sítě v oknech 
Další škůdci jsou moli a švábi. Proti nim se 
chrání sklady důkladnou čistotou a častým 
větráním. 

Pokud se nezabrání škůdcům běžným opatřením, musí odborná firma provést: 
a) Dezinfekci – zbavení prostředí infekce 

b) Dezinsekci – zbavení hmyzu 

c) Deratizaci – hubení hlodavců 

 
Zabezpečení prodejny proti vloupání 

- Prodejná má na vstupních dveřích bezpečnostní zámky 

- Jsou nainstalována bezpečnostní a signalizační zařízení 

- Okna mohou být zajištěna mřížemi 

Odchod z prodejny 

http://www.e-safetyshop.eu/uploads/images_products_large/2180.jpg
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- Zhasneme světlo, uzavřeme přívod vody, zkontrolujeme elektrické zařízení 

- Uzavřeme okna, zapneme bezpečnostní zařízení 

Příchod do prodejny 
- Před příchodem zkontrolujeme, zda nejsou poškozené zámky, rozbitá 

okna … 

Vloupání do prodejny 
-hlásíme policii 

Zabezpečení prodejny proti požáru 

 Vznik požáru je nutné neprodleně hlásit orgánům protipožární ochrany 

 Každá prodejna musí mít plán hlášení, musí s ním být seznámeni všichni 

pracovníci, je vhodné uskutečnit cvičný poplach 

Hasicí přístroje 
Ruční hasicí přístroj vodní 

 
- Dobře hasí dřevo, papír, slámu textil  

! Nelze ho použít pro hašení předmětů pod elektrickým proudem!!! 
Ruční hasicí přístroj pěnový 

- Hasí minerální oleje, tuky, benzin, benzol, asfalt, dehet, barvy, vosk, laky 

! Nelze ho použít pro hašení předmětů pod elektrickým proudem!!! 

 

Ruční hasicí přístroj práškový 
- Hasí elektrická zařízení pod proudem, dřevo, tkaniny, balíky papíru a knihy 

! Nelze ho použít k hašení uhelného prachu a volně uloženého papíru!!! 
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Ruční hasící přístroj sněhový 

 

 

 
- Hasí elektrické zařízení pod proudem, veškeré tekuté hořlaviny, tuky, 

potraviny a přístroje jemné mechaniky 

- Vhodný pro telefonní ústředny, lékárny, prodejny drogistického zboží, 

prodejny potravinářského zboží, sklady potravin 
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OCHRANA SPOTŘEBITELE 

 
Stát chrání spotřebitele zákony, které schválil parlament. Ochrana zájmů 
spotřebitele je zakotvena především v:  

 

a) zákoně o ochraně spotřebitele 
b) zákoně o České obchodní inspekci 
c) občanském zákoníku 
d) živnostenském zákoně 

 
Zákon o ochraně spotřebitele 

 
- stanoví některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele.  

 
Nejdůležitější z nich jsou: 
 

1) poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb 
2) zákaz diskriminace spotřebitele 
3) zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků 
4) zákaz klamání spotřebitele 
5) informační povinnost 
6) další povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb 

 
 
 
ad 1) Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb 
 
Prodávající má povinnost prodávat výrobky:  
 

- ve správné hmotnosti, míře nebo množství 
- v předepsané jakosti 
- za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a tyto ceny řádně účtovat 

 
Spotřebitel má mít možnost překontrolovat si tyto údaje a ve všech prodejních 
místech musí být k dispozici kontrolní zařízení (např. váhy) 
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ad 2) Zákaz diskriminace spotřebitele 
 

- prodávající se nesmí při prodeji chovat v rozporu s dobrými mravy.  
 
Nesmí zejména:  
 

a) odmítnout prodat výrobek, který má vystaven ve výloze, na pultě … 
b) vázat prodej výrobku na prodej jiných výrobků 
c) odmítnout poskytnutí služby, která je v jeho  
     provozních možnostech 
 
 
ad 3) Zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků 
 
- v žádném případě se nesmí prodávat výrobky, které ohrožují zdraví, příp. 

životy spotřebitelů (např. výrobky s prošlou záruční lhůtou nebo jinak 
nebezpečné) 
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ad 4) Zákaz klamání spotřebitele 
 

- nesmí být uváděny nepravdivé, neúplné, nepřesné nebo dvojmyslné údaje 
o skutečných vlastnostech výrobků 

 
 
ad 5) Informační povinnosti 
 

- prodavač musí spotřebitele řádně informovat: 
 

1) o vlastnostech výrobků 
2) způsobu použití výrobku 
3) nebezpečí, které vyplývá z nesprávného používání 
 
Informační povinnost se týká prodavače nikoli výrobce!!!! 
 
U výrobků dlouhodobé spotřeby a technicky náročnějších je prodávající 
povinen zajistit srozumitelný návod k použití.  
 
Musí se uvádět název výrobku a další údaje potřebné pro dobrou orientaci 
spotřebitele.  
 
Údaje o datu výroby se uvádějí jen u výrobků, kde je to důležité.  
 
U textilních výrobků by měly být údaje o složení materiálu.  
 
Potravinářské výrobky mají být označeny dvojím způsobem.  
 
1. ty, které podléhají rychlé zkáze – údajem o datu použitelnosti 
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2. ostatní údajem o datu minimální trvanlivosti 
 

 
 

 
 
 
Výrobky musí být předepsanými údaji označeny viditelně a srozumitelně.  
 
Informace musí být v českém jazyce.  
 
U informace o ceně může prodávající použít jeden ze dvou způsobů, jak 
informovat spotřebitele o ceně.  
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1) výrobky zřetelně označit cenou platnou v okamžiku nabídky 

 

 
 

2) informaci o ceně jinak vhodně zpřístupnit (např. vývěsní tabulí) 
 
 
ad 6) Další povinnosti při prodeji 
 

- prodávající je povinen výrobek na žádost spotřebitele předvést 
- vyplnit záruční list 
- vydat doklad o zakoupení výrobku 

 
Výrobky musí být prodávány v hygienicky nezávadných obalech, při 
samoobslužném prodeji poskytnout spotřebiteli vhodný obalový materiál. 
 
Výkup lahví se realizuje za následujících podmínek.  
 

1. musí být prováděn po celou provozní dobu 
2. výkup nesmí být spojen s prodejem jiného zboží 
3. množství vykupovaných lahví nesmí být omezeno 
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SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ 
 

- zboží se skladuje tak, aby byly zachovány jeho užitné vlastnosti (vzhled, 
barva, vůně, chuť…) 

- podmínky při skladování musí odpovídat určitému druhu zboží (teplota, 
vlhkost, osvětlení…) 

- základní zásadou je čisté prostředí 
 
 

Zásady skladování 
 

1. přehledné a účelné rozmístění zboží 
2. zásada dovoleného a nedovoleného sousedství 
3. zásada obměňování zásob 
4. zásada zajištění vhodných skladovacích podmínek podle druhu zboží 

 
- přehledné a účelné rozmístění zboží 

 
- umožní snadnou kontrolu toho co máme 
- šetří fyzickou námahu pracovníků (např. sklad co nejblíže prodejní 

místnosti) 
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- zásada dovoleného a nedovoleného sousedství 
 

- např. nelze skladovat jablka a česnek, česnek by svým pachem ovlivnil i 
chuť jablek, jablka potřebují vlhkost, což by zase vedlo k plísni česneku 

 
- zásada obměňování zásob 

 
- nejdříve bereme zboží nejstarší, kontrolujeme záruční lhůty 

 
 
Vhodné skladovací podmínky 
 

- zboží nemá ležet na zemi 
- má být dodržen potřebný odstup od stěn 

 
 

Činnosti ve skladu 
 

- odběr a přejímka zboží 
- uskladnění zboží 
- tržní úprava zboží a jeho kompletace 
- příprava zboží k prodeji 
- vyskladnění zboží pro prodejní místnost 
- odběr prázdných přepravních prostředků a obalů 

 
 

PŘÍPRAVA ZBOŽÍ K PRODEJI 
 

- zahrnuje:  
a) ošetření zboží před prodejem 
b) předbalování a předvažování zboží 
c) úpravu zboží 
d) vystavení zboží a označení cenovkou 
e) doplňování zboží 

 
Ošetření zboží před prodejem 
 
Zboží se musí skladovat v čistotě 
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Předbalování a předvažování zboží 
 

- připravuje se tak zboží potravinářské, ale i nepotravinářské 
- zrychluje se tím obsluha zákazníků 

 
Úprava zboží před prodejem 
 

- zboží se prodává klientům v takovém stavu, jak jim bude sloužit 
 
např. míč nahuštěn, jízdní kola kompletní oděvy vyžehlené 
 
Vystavování zboží a označování cenou 
 
 

- v pultových prodejnách má prodavač zboží nejčastěji žádané na dosah 
ruky 

- v samoobsluhách jsou vedle sebe umisťovány příbuzné druhy zboží 
 
 

 

 

http://www.selva.cz/selva/eshop/1-1-Vahy/31-2-Mechanicke-vahy/5/124-Vaha-SDK-repasovana
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Doplňování zboží  
 

- provádí se po skončení prodejní doby nebo před otevřením prodejny 
 

PRODEJ ZBOŽÍ 
 

- prodávané zboží musí mít požadovanou jakost, množství, míru nebo 
hmotnost, musí být bez zjevných vad 

- zboží, které má vady musí být prodáváno se slevou 
 

Používání vah 
 

- před použitím musí být zkontrolovány 
- musí být umístěny na viditelném místě 
- nesmí být zakryty jiným zbožím 
- zboží vážíme před zákazníkem 
- ve větších prodejnách musí být na přístupném místě kontrolní váhy a 

zákazník si sám může převážit zboží 
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KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH 
 

 
1. Dokumenty při nákupu a prodeji 

 
a) Poptávka 
 
- způsob získání informací o dodavateli (hlavně jeho solidnost, platební 

morálka) 
- návrh dodacích podmínek 
 
 
b) Nabídka 

 
- odpověď na poptávku, sdělují se požadované informace, případně se 

přikládají potřebné katalogy, prospekty 
 

Obsahuje:  
- popis nabízeného zboží 
- stanovení dodacích podmínek 
- výzvu k objednávce 

 
 

c) Objednávka a její případné odvolání 
 

http://www.selva.cz/fotky9800/fotos/_vyrd11_439QSP_13.jpg
http://www.selva.cz/selva/eshop/1-1-Vahy/31-2-Mechanicke-vahy/5/124-Vaha-SDK-repasovana
http://www.selva.cz/selva/eshop/1-1-Vahy/31-2-Mechanicke-vahy/5/124-Vaha-SDK-repasovana
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- u obchodního partnera objednáváme požadované zboží do našeho 
obchodu.  

 
Obsahuje:  
 

- přesný popis objednaného zboží  
- ostatní dodací podmínky (množství, cenu, jakost, termín a způsob dodání 

zboží, způsob placení) 
 
 
Způsoby objednávání zboží 
 

1. Písemná objednávka  
 

- je určena soukromým maloobchodníkům, kteří nemají dostatečné 
vybavení výpočetní technikou. Často se používají předtištěné formuláře, 
nabídkové katalogy, může být napsána formou obchodního dopisu. 
Formou písemné objednávky se nejčastěji objednává zboží denní a časté 
poptávky.  

 
2. Telefonická objednávka 

 
- uplatňuje se převážně u výrobců (lahůdkářské a cukrářské výrobny) nebo 

u specializovaných velkoobchodů (ovoce a zelenina) 
-  tyto objednávky se provádějí většinou v ranních nebo odpoledních 

hodinách, lze je provádět i na záznamník 
- Lze požadovat potvrzení objednávky 
3. Návštěva obchodního zástupce velkoobchodu na prodejně 

 
- nákladnější systém objednávky 
 
Výhoda:  
- nabídka aktuálního zboží 
- možnost vysvětlit potřebné informace o zboží 
- vytváří se stálé odběratelsko – dodavatelské vztahy (připomínky ke kvalitě, 

řešení reklamací) 
 

4. Objednávka pomocí výpočetní techniky 
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- náročné na vybavení výpočetní technikou 
- za základ se považuje využití čárkového kódu 
- pokladny jsou napojeny na centrální počítač, který eviduje stav zásob 
- při poklesu k minimální zásobě počítač automaticky vyhotoví objednávku 
- objednávka je odeslána do distribučního skladu 

 
5. Objednávky ve vzorkových prodejnách 

 
- typické pro nepotravinářské zboží 
- náročné na čas 

 
Výhoda: 
 

- seznámení se s novinkami 
- vlastnostmi zboží 
- zboží lze vyzkoušet 

 
Další způsoby nákupu zboží pro prodejnu 
 

1. nákup v samoobslužném velkoobchodě 
 

2. nákup u pojízdného velkoobchodníka 
 

- zástupce nabízí zboží z dodávkového automobilu 
- obchodník si zboží vybírá 
- je mu dodáno hned po výběru 
- platba za zboží je zpravidla hotovostní 
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VÝZNAM OBCHODNÍHO PROVOZU 
 
- zajišťuje oběh zboží od výrobce ke konečnému spotřebiteli 
- vedle dosažení zisku má zajistit i maximální spokojenost zákazníka 
 

 
 

Činitelé obchodního provozu 
 
- prodejna – uskutečňuje se v ní přímý prodej 
- zboží – výrobky určené k prodeji 
 
Rozlišujeme zboží: 
 
1) základní poptávky 
 
 

 
 
 
2) časté poptávky 
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3) zboží dlouhodobé spotřeby 
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Pracovníci obchodního provozu 
 
Očekává se od nich znalost, odbornost, základy aranžování zboží a vedení 
administrativy prodejny. 
 

Spotřebitelé 
 
Zákazník, který hodlá zboží koupit. 
 
 

Formy prodeje 
 
1) otevřený systém prodeje 
 – samoobslužný systém 
 

 
 
 
- prodej volným výběrem 
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Výhody pro kupující: 
1. rychlý nákup 
2. nezávislost na výběru 
3. bezprostřední kontrola jakosti, množství, hygieny 
4. poctivost prodeje 
 
Výhody pro prodavače: 
1. snížení fyzické námahy 
2. možnost vzájemného zastoupení 
3. snížení bezprostředního styku se zákazníkem a tím i snížení konfliktních situací 
4. zlepšení pracovních podmínek 
5. prodavači jsou informátoři, kteří poskytují odborně poradenskou činnost 
 
 
 

 
 
2) uzavřený systém prodeje 
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Doplňkové formy prodeje 
 
1) zásilkový prodej 
 

 
 
 
Podmínkou rozvoje je vysoký stupeň rozvoje telekomunikací a dopravy. Zákazník 
ocení pohodlný, nezávislý, nerušený a velký výběr zboží. 
Základní filozofie zásilkového prodeje – zboží je ve správný čas na správném 
místě. 
 
2) prodej pomocí automatů 

 
 
 

Zaměřuje se na zboží denní poptávky, tvarově jednoduché a malých rozměrů – 
teplé a studené nápoje, cukrovinky, cigarety, jízdenky, obložené pečivo, 
svačinky. Automaty se dávají na místa s vyšší koncentrací lidí – nádraží, školy, 
kulturní zařízení, úřady apod. 
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3) stánkový prodej 
 

 
 
Stánky se umisťují na atraktivní místa, kde chodí mnoho lidí. 
Rozlišujeme stánky s pevným stanovištěm a přenosné, pojízdné stánky. 
 
4) roznáškový prodej 
 

 
Touto formou je nabízený jednoduchý sortiment např. občerstvení, zmražené 
mléčné výrobky, cukrovinky, květiny, apod. 
 
5) pojízdné prodejny 
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Zásobují především venkovské obyvatelstvo hlavně potravinami a základními 
druhy nepotravinářského zboží. 
 
6) prodej zboží na splátky 
 
Hlavně u zboží dlouhodobé spotřeby, není zapotřebí celá peněžní částka. 
 
 
 
 

VLASTNÍ PRODEJ ZBOŽÍ 
 

- u pultového prodeje je důležitá osobní nabídka 
- prodavač musí mít znalosti o zboží i o psychologii zákazníka 
- Musí umět jednat s lidmi 
 

Osobní nabídka může být doplňková, nabídka nových 
druhů zboží a připomínková.  
 
Nabídka musí být provedena prostě, jasně, přirozeně, nepoužíváme odborné 
názvy, ani nemluvíme ve zdrobnělinách.  

 
Při doplňkové nabídce nabízíme takové druhy, které jsou vhodné k doplnění.  
 
Při nabídce nových druhů musí prodavač znát jejich vlastnosti, výhody… 

 
Připomínková nabídka – prodavač připomene, že na skladě je ještě právě určitý 
druh zboží, jehož koupě je výhodná právě teď a v tuto dobu.  

 
Nabídka v prodejnách s volným výběrem a v samoobsluhách 
 
- zde se projevuje optická nabídka – jejímž cílem je upoutat pozornost 

zákazníka a zároveň mu podat základní informace o prodávaném zboží.  
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Dodatečná nabídka se uskutečňuje v době, kdy zákazník chce zboží zabalit, 
v samoobsluhách při podávání informací během nákupu nebo u pokladny 
 

Zásady prodejního styku se zákazníky 

 
1) při příchodu zákazníka zdvořile zdravíme 
2) každé jednání se zákazníkem musí být individuální 
3) nelze rozlišovat zákazníky na sympatické a nesympatické a s každým musíme 

jednat stejně i když individuálně 
4) prodavač musí být vnímavý a pozorný, nesmí dát najevo zájem o prodej a 

únavu 
5) mluvit musí prodavač věcně a srozumitelně, dát najevo svoji odbornost 
6) v případě konfliktu zachovat klid 
7) v závěru se musí zákazníkovi poděkovat a rozloučit se 

 
 

Úprava a oblečení prodavačů 
 
- prodavači musí dodržovat osobní čistotu 
- parfémy používat v přiměřené míře 
- prodavačky v potravinářství nesmějí mít z hygienických důvodů nalakované 

nehty 
- pokud má prodavač plášť musí být čistý, neslouží k utírání rukou 
- i oděv pod pláštěm má být čistý, nedoporučuje se nošení výstředních barev 
- v prodejnách ryb, masa a drůbeže nosí přes plášť ještě gumové zástěry 
- v prodejnách s potravinami musí mít vlasy chráněny vhodnou pokrývkou 
- důležitá je pracovní obuv 
 
Úkol: Ve kterých prodejnách je vkusné a výrazné líčení prodavačky i vhodnou 
propagací zboží? 

 
 
Technika prodeje zboží v prodejně s obsluhou 
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Vlastní prodejní proces začíná vstupem zákazníka do obchodu a 
končí jeho odchodem.  

 
Zahrnuje tyto fáze:  

 
1. přivítání zákazníka 
2. zjištění přání zákazníka 
3. předložení a předvedení zboží 
4. odborná rada zákazníkovi při výběru zboží, případně doplňková nabídka 
5. úprava zboží 
6. vyúčtování zboží zákazníkovi 
7. placení zboží 
8. balení zboží 
9. výdej zboží zákazníkovi 
10. rozloučení se zákazníkem 

 
ad 1) nejčastěji zdravíme Dobrý den, díváme se přitom přímo na zákazníka 
 
ad 2) zákazníkovi musíme umožnit prohlídku zboží, v prodejnách s obsluhou 
musíme zákazníka oslovit jako první. 
 
Příklady  
 

Přání zákazníka Otázka prodavače 
Prosím papírové ubrousky Tyto barevné? 

Potřebuji nakládané okurky. Velkou sklenici? 

Vezmu si nějaký pulovr k hnědé sukni Tento béžový se vám líbí? 
Potřebuje dětské kolo. ? 

Potřebuji maso na polévku. ? 
Prosím lyžařské rukavice ? 

 
 
ad 3)  prodavač uplatní své odborné znalosti, předkládá zboží tak, aby co nejlépe 
zapůsobil na zákazníka 
 
ad 4) rada kupujícímu musí být stručná, přesná a hlavně pravdivá 
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ad 5) prodejny poskytují zákazníkům některé bezplatné služby např. umletí kávy, 
masa 
         některé služby jsou placené např. zkrácení oděvů 
 
ad 6) účtujeme přímo před kupujícím, aby mohl kontrolovat 
- na dokladu o prodeji musí být množství, cena a druh zboží, příp. DPH, razítko 

prodejny, čitelný podpis prodávajícího a datum 
- povinností je vydat zákazníkovi na jeho žádost doklad o nákupu 
- v prodejnách s kontrolními prodejnami musí zákazník dostat doklad vytištěný 

kontrolní pokladnou 
 
ad 7) zákazník je upozorněn na to, kde bude platit 
 
Při inkasu peněz postupuje pokladní takto:  
 
- převezme peníze a prodejní doklad 
- přijaté peníze položí na pokladnu tak, aby je nezamíchal do hotovosti 

v pokladně 
- zaregistruje příslušnou částku 
- vydá zákazníkovi doklad  
- když vrátí zákazníkovi peníze, vloží přijatou částku do poklady a uzavře ji 
 
ad 8) pokud má být zboží zabaleno, musí být baleno rychle, pečlivě, úhledně a 
pevně.  
 
Špatně zabalené zboží snižuje jeho kvalitu. Jsme povinni balit zboží metrové, 
vážené, kusové 
 
 
ad 10) rozloučení se zákazníkem musí být zdvořilé 
- můžeme zákazníka upozornit na novinky, které očekáváme, aby nás opět 
navštívil 
 
 

Technika prodeje při prodeji volným výběrem 
 
- prodavač plní funkci informátora, vysvětluje vlastnosti, použití i výhody 

vystaveného zboží 
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Technika prodeje v prodejnách se samoobsluhou 
 
- prodavač vystupuje jako informátor 
- pomáhá starým lidem a dětem 
- pokud se rozbije nebo rozsype zboží, uklízí ho 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBCHODNÍ OPERACE V PRODEJNĚ 
 

- operace, které se uskutečňují v prodejně  
 
Cílem maloobchodních operací je dokonale připravit prodej zboží včetně 
vlastního prodeje.  
 

 
 
Pracovní proces v prodejně zahrnuje tyto operace:  
1) nákup zboží  
2) příjem zboží  
3) skladování zboží  
4) příprava zboží k prodeji  
5) prodej zboží  
6) ostatní související doprovodné práce  
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Nákup zboží  
- v prodejně musí být udržovány nutné zásoby v požadované struktuře  
 
Musí být tedy sledován:  
a) pohyb zásob  
 
b) vývoj situace na trhu  

 
 

c) dodržovat termíny pro včasné předkládání a zpracování objednávek  
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Příprava k nákupu zboží  
- vychází se ze stavu zásob a ze spotřebitelské poptávky  
 
Základem přípravy na nákup je:  
- Zjištění skutečného stavu zásob v prodejně  
- Vyhodnocení poptávky po stávajícím i novém zboží  
- Záznam o potřebě nákupu zboží  
 
Znalost spotřebitelské poptávky je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro 
správné sestavení objednávky.  

 
 
Vlastní nákup a objednávání zboží  
 
Nákupem zajišťujeme zboží, které je určeno k dalšímu prodeji nebo zpracování.  
Účastníky nákupu jsou prodejna (odběratel) a dodavatel.  
Dodavatelem je buď výrobní nebo obchodní firma (velkoobchod).  
 
Objednávky mohou být vyhotovovány:  
a) Prodejnou  

 
- Písemné objednávky  
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- Telefonické a faxové objednávky  

 
 

- Internetové objednávky  
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- Osobní návštěva ve vzorkovně velkoobchodu 
 
 

 
 

 
 
 

b) Obchodním zástupcem  
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Objednávka musí obsahovat tyto údaje:  
1. Přesná adresa příjemce objednávky  
2. Datum a číslo objednávky  
3. Druh zboží  
4. Měřící obchodní jednotka  
5. Cena za jednotku  
6. Množství zboží  
7. Hodnota v Kč celkem  
8. Adresa prodejny, razítko prodejny a podpis vedoucího  
 

Příjem zboží  
- je tvořen:  
1) odběrem zboží od dodavatele  
2) kontrolou množství a jakosti odebraného zboží – přejímkou zboží  
 

Odběr zboží  
- provádí se hned při dodávce zboží  
 
Musí být určeno:  
1) místo odběru ( rampa, sklad, stanice určení)  
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2) účast při odběru – dopravce zboží a vedoucí prodejny  

3) doklad, podle kterého se uskutečňuje odběr  
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Přejímka zboží  
- jedná se o druhou fázi příjmu zboží a musí být provedena nejpozději do 15ti 
dnů po odběru  
 
Děláme přejímku:  
a) kvantitativní  
 
b) kvalitativní  
 
Podstatou přejímky zboží je odhalení případných jakostních i množstevních 
závad v dodávce.  
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Pokud se objeví závady v dodávce, je povinen vedoucí prodejny podat právu 
dodavateli v reklamačním listu.  

 
 
Způsoby vyřízení reklamací  
1) odstranění vad zboží  

2) odstranění vad dodáním náhradního dílu  

3) dodáním chybějícího zboží  

4) slevu z kupní ceny  

5) odstoupením od smlouvy  
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PROPAGACE 
  

- Představuje formu komunikace mezi prodávajícím a kupujícím za účelem 

ovlivnění prodeje výrobků a služeb 

- Informuje, přesvědčuje nebo připomíná spotřebitelům vlastnosti a 

dostupnost produktu 

 

Nástroje propagace 
 Reklama 

 Podpora prodeje 

 Vztah s veřejností 

 Přímý marketing 

 Osobní prodej 

 
Reklama 

- Placená neosobní forma komunikace s cílem informovat spotřebitele a 

ovlivnit jeho nákupní chování 

- Je pouze jednosměrnou komunikací 
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http://www.mediaguru.cz/2012/11/80-leta-v-ceskoslovenske-reklame-nic-uz-ji-nezastavi/
http://www.mediaguru.cz/2012/11/80-leta-v-ceskoslovenske-reklame-nic-uz-ji-nezastavi/
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1. 
 

 
 

 
 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vevyloze.cz/blogs/blog/10285085-bata-jako-prukopnik-moderni-reklamy&ei=s8C-VPHOEMHsUr20gPgO&bvm=bv.83829542,d.d24&psig=AFQjCNHLFnN5Tyg9GVpMRRiDKOzr2H-lxQ&ust=1421873652950388
http://strategie.e15.cz/rozhovor/karel-hrbek-dobrou-kampan-citim-v-brise-409398/galerie/?id=26346
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Funkce reklamy: 
1) Informativní 

- Informuje o existenci výrobku nebo o slevě na výrobek 

2) Přesvědčovací 

- Snaží se přimět spotřebitele ke koupi propagovaného zboží (např. 

odstraňovač vodního kamene, bez kterého nemůžeme prát, protože vodní 

kámen může zničit pračku) 

3) Připomínací 

- Připomíná, že jejich oblíbený výrobek stále existuje 

 

Podpora prodeje 
- Snaží se podpořit prodej pomocí různých podnětů 

- Např. reklamní dárky, vzorky, kupony, cenové stimuly – slevy, vystavované 

zboží, soutěže 

 

 

http://www.prestigemodels.cz/downloads/gallery/_images/ochutnavka_plus/image_1201791814bis-bis-44.jpg
http://i40.tinypic.com/21o28g9.jpg
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Osobní prodej 

- Efektivní forma komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím 

- Umožňuje získat zpětné reakce 

- Je prováděn prodejci společnosti za účelem prodeje a budování osobních 

vztahů se zákazníky 

 

Prodejce musí mít tyto vlastnosti: 
- Odborné znalosti o výrobku 

- Všeobecný přehled o společenských oborech jako je právo, politika, 

kultura 

- Práce ho musí bavit 

- Zdravé sebevědomí 

- Dobré komunikační schopnosti a umění naslouchat 

- Smysl pro improvizaci, humor, nadšení 

Vztah k veřejnosti 
- Hlavním úkolem je vytvoření příznivých představ o firmě hlavně 

prostřednictvím médií, firemních akcí, sponzorování 

Přímý marketing 
- Pracuje s databází klientů 

Probíhá:  
a) Prodej poštou – uskutečňuje se na základě zaslané nabídky, která 

obsahuje všechny informace umožňující rozhodnutí adresáta 

b) Telemarketing – potencionální kupující je osloven přes telefon, výhodou je 

oboustranná komunikace 

c) TV shop – televizní vysílání je využíváno pro reklamu výrobků (potřeby pro 

domácnost, hudební CD, DVD). Výhodou je praktické předvedení 

produktu. 

 
 


