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1. Úloha obchodu ve společnosti - vznik obchodu, jeho význam, členění, velkoobchod a 

maloobchod – popis, druhy, funkce. Zásady obchodní činnosti 
 

2. Prodejna – vymezení pojmu, cíle, úkoly a druhy prodejen, zařízení prodejen a skladů, 
vnější označení, vnitřní prostory a dispoziční řešení prodejny 
 

3. Organizace práce v prodejně – formy a techniky prodeje zboží a služeb, nabídka zboží 
(osobní, optická, doplňková), předvedení zboží, placení za zboží v tuzemsku a při 
obchodování se zahraničím 

 
4. Právní stránka obchodní činnosti – občanský zákoník, živnostenský zákon, zákon o 

ochraně spotřebitele, zákon o ČOI, instituce chránící spotřebitele 
 

5. Obchodní logistika – systém obchodní logistiky, pravidla logistiky, volba dodavatelů, 
účastníci distribučního řetězce, způsoby dopravy, druhy skladů, zásady skladování 
zboží, metody řízení zásob, normování zásob 
 

6. Inventarizace v prodejně – pojem a druhy inventarizace, postup při provádění 
inventarizace, inventarizační rozdíly – jejich zjištění a vyrovnání, chyby při 
inventarizaci 
 

7. Zásady při provozu veřejného stravování – legislativa týkající se veřejného 
stravování, hygienické požadavky, technika provozu – dispoziční řešení, skladování, 
příprava a výdej pokrmů, požadavky na pracovníky 
 

8. Marketing – pojem, význam marketingu pro firmu, marketingové koncepce, 
marketingový informační systém, metody marketingového průzkumu trhu, 
marketingové strategie 
 

9. Marketingový mix – „první a druhé P marketingového mixu“. „První P“ - produkt – 
životní cyklus produktu, komplexní produkt, význam značky. „Druhé P“ – cena – typy 
cen, cenové strategie, cenové triky 
 

10. Marketingový mix – „třetí a čtvrté P“ marketingového mixu “. „Třetí P“ – distribuce 
– odbytová politika firmy. „Čtvrté P“ – propagace – úloha a druhy propagace, 
podpora prodeje, osobní prodej, přímý marketing 
 

11. Odpovědnost za škody - druhy škod, odpovědnost organizací a zaměstnanců za 
škody, povinnosti pracovníků a organizací při předcházení škodám, hmotná 
odpovědnost, odpovědnost za ztrátu svěřených věcí, zásady BOZP 
 



12. Význam, formy a příprava zahraničního obchodu – nezbytnost ZO v současném 
světě, komparativní a absolutní výhody, struktura ZO, zahraniční bilance státu, 
příprava ZO – náležitosti a vznik kupní smlouvy 
 

 
13. Doprava, placení a pojištění v mezinárodním obchodě – zvláštnosti jednotlivých 

druhů dopravy, dopravní dokumentace. Druhy rizik v ZO, předmět pojištění, způsoby 
prokazování škod, způsoby placení v zahraničním obchodě 
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