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11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost, dělení obchodních činností, distribuční cesty, 
velkoobchod a maloobchod, druhy maloobchodních jednotek, smlouvy uzavírané v obchodní činnosti (kupní 
smlouva, komisionářská smlouva, smlouva o zprostředkování, smlouva o obchodním zastoupení), kontrolní 
činnost a ochrana spotřebitele. Náležitosti formuláře kupní smlouvy. 
 
Prodejní činnost zahrnuje veškeré činnosti, které souvisí s prodejem výrobků nebo služeb. 
Začíná průzkumem trhu, pokračuje plánováním prodeje, sjednáváním objednávek a jednáním s odběrateli. 
Dalším krokem je skladování a expedice výrobků, splnění dodávky a fakturace. 
Všemi těmito kroky prochází komunikace a propagace. 
 
Dělení obchodních činností: 

1. Podle směru pohybu zboží: 
- vnitrostátní obchod:uskutečňovány uvnitř jednoho státu (ČR) 
- vnitrounijní obchod: uskutečňovány mezi členskými státy EU, neplatí se clo 
- mimounijní obchod: uskutečňovány mezi státy EU a třetími zeměmi, platí se clo 

     2. Podle určení:   
 - velkoobchod 
 - maloobchod 
     3. Podle právní formy: 
 - jednotlivci (OSVČ) 
 - obchodní společnosti (a. s., s. r. o., k. s.,v. o. s.) 
 - družstva 
 - státní podniky (např. Česká pošta) 
 
Distribuční cesty: 

o Přímá: pohyb zboží od výrobce ke konečnému spotřebiteli 
o Nepřímá: pohyb zboží od výrobce k prostředníkovi a potom ke konečnému spotřebiteli 

(prostředník: velkoobchod, maloobchod, obchodní zástupci) 
 
Průběh obchodního případu v tuzemsku 
1. Uzavření kupní smlouvy. 
Při prodeji konečným zákazníkům dodáme zboží proti hotovému zaplacení, buď na objednávku nebo při 
osobním prodeji. Kupní smlouva tak vzniká ústně.  
Při prodeji organizacím zašleme nabídku buď sami, nebo jako odpověď na poptávku. Na nabídku odběratel 
odpoví případnou objednávkou, kterou potvrdíme. Tím uzavřeme písemně kupní smlouvu. 
Kupní smlouvu je tedy možné uzavřít: písemně, ústně, elektronicky.   
 
2. Vyřízení objednávky. 
Vyřízení objednávky ovlivňuje velikost zásob (cílem je udržovat optimální výši zásob).  
Metody optimalizace dodávání a dopravy: 
a) sdružování zásilek - podnik postupně shromažďuje objednávky a vyřizuje je najednou ve chvíli kdy bude 
naplněn dopravní prostředek.  
b) termínované zásobování - zboží se dodává v přesných termínech, např. PO, ST a PÁ.  
 
Systém rychlé odezvy, systém plynulého zásobování: 
- MO sleduje s pomocí čárových kódů stav zásob zboží a každý den elektronicky zasílá zprávu o stavu zásob 
dodavateli. Dodavatel vytváří z těchto dat pomocí software týdenní předpověď poptávky a stanovuje 
bezpečnou velikost zásoby v MO (včetně pojistné zásoby). Pak software dodavatele navrhne objednávky a 
stanoví doporučené množství pro objednávku na základě porovnání dostupných zásob na skladě dodavatele 
a očekávaného prodeje v MO. 
 
Cross docking: zboží od výrobce se v distribučním centru vyloží, roztřídí podle maloobchodních prodejen, 
přeloží na kamiony a rychle rozveze, aniž se skladuje.  
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3. Příprava dodání, expedice. 
 Dodání se uskuteční buď v co nejkratším termínu, nebo v dohodnuté době.  
V den dodání provedeme expedici = vyjmutí zboží se skladu a jeho naložení na dopravní prostředek. Při 
expedici se vystaví dodací list a faktura (daňový doklad). Někdy se faktura a dodací list slučují do jednoho 
dokladu. Pokud byla už předtím vystavena zálohová faktura, musíme na konečné faktuře zálohu odečíst.  
Na vydané zboží se vystaví výdejka, která se zapíše do skladní karty zásob.  
 
4. Zabezpečení dopravy. 
Doprava: 
- silniční: vhodná pro všechny zásilky které nepřesahují objem kamionu. 
- železniční: vhodná jak pro dodávky velkých objemů (suroviny, auta,...) tak pro kusové zásilky.  
- vodní: vhodná pro velké objemy, kde nespěcháme, přeprava je levnější. 
- letecká: rychlá, ale dražší. 
Volba závisí na objemu dodávky, místě určení, rychlosti a ceně dopravy.  
 
Pro menší zásilky využíváme smluvních dopravců, např. DHL, Messenger.  
Sběrné služby, např. PPL, která zajišťuje expresní přepravu zásilky do druhého dne.  
 
Výběr smluvního dopravce: 
- vyžádáme si nabídky, porovnáme je a vybereme nejvýhodnějšího dopravce - cena, rychlost, spolehlivost. 
 
Speditér = zasílatel, který působí především v mezinárodním obchodě. Speditér obstará přepravu, tzn. 
vybere a zajistí dopravní prostředek, nejvýhodnější cestu, zajistí naložení, vystavení dokladů a případně 
proclení.  
 
Dopravní doklady: 
pokud dopravu zajišťujeme vlastními silami, vystavíme dodací list. V případě smluvních dopravců se 
využívají nákladní listy.  
V mezinárodní dopravě se používají dohodnuté vzory dokladů - nákladní list pro silniční dopravu CMR, pro 
železniční dopravu CIM, leteckou dopravu AWB, a další.  
 
5. Dodání zboží 
potom, co dodávka dorazí na místo dodání, odběratel ji převezme a na dodací list nebo dopravní doklad 
potvrdí skutečně dodané množství.  
 
6. Poprodejní služby. 
- instalace,  
- servis,  
- poradenství, 
- náhradní díly 
 
7. Řešení případných reklamací. 
vadné dodávky mohou být reklamovány, pokud zboží není v pořádku - jde o zjevné vady (jiný druh, chybí, 
poškozené, ...). Sepíše se protokol o vadách. Na uznané reklamace se odběrateli zasílá dobropis.  
Dle NOZ od 1.1.2014 se místo pojmu záruka používá pojem odpovědnost za vady. 
Zboží, které mělo vady už ve chvíli prodeje je možné reklamovat do 24 měsíců. Odpovědnost se nově 
nevztahuje na vady, které vznikly běžným používáním. Nicméně prvních 6 měsíců kupující nemusí 
prokazovat, kdy vada vznikla.  
 
Při reklamaci prodejce vystaví reklamační list, kde uvede popis zboží, závady a termín přijetí. Reklamace 
zákazníků musí být vyřízena do 30 dnů od přijetí.  
a) dodáním nové věci (nemusí být vyměněna celá, ale jen její vadná část), 
b) bezplatnou opravou, 
c) poskytnutím slevy (když kupující netrvá na opravě), 
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d) odstoupením od smlouvy a vrácením peněz. 
(potraviny se mohou reklamovat do 8 dnů od jejich zakoupení).  
 
Nárok na reklamaci prokazujeme dokladem o zaplacení, nebo výpisem z účtu při platbě kartou (když 
nemáme doklad). Nemusíme mít originální obal od zboží, pokud chceme reklamovat.  
 
8. Placení. 
a) placení před dodáním částečně (záloha) nebo celou částku, 
b) placení při dodání: např. na dobírku 
c) placení po dodání: např. na fakturu 
 
9. Evidence a hodnocení prodeje. 
- mělo by navazovat po určité době na každý prodej. Slouží k tomu, abychom sledovali platební morálku a 
velikost prodeje podle odběratelů a podle toho se zařídili v budoucnosti.  
 
Velkoobchod 
- uskladňuje velké množství zásob a následně prodávají maloobchodům 
- systém skladů, který nakupuje zboží přímo od výrobce ve velkém množství a následně prodává 
maloobchodům 
 
Funkce velkoobchodu: 
- poskytují informace o výrobcích 
- propagace výrobku 
- kompletace výrobku 
- upravují velikost balení 
- poskytují úvěry zákazníkům 
 
Význam velkoobchodu pro výrobce: 
- zajištěný odběr ve velkém 
- výrobce nemusí vytvářet sklady 
- pomáhá výrobcům v oblasti marketingu 
 
Výhody velkoobchodu pro maloobchod: 
- množstevní slevy (RABAT) 
- široká nabídka 
- zajištěná doprava 
- maloobchod nemusí vytvářet sklady 
- pomoc v oblasti marketingu 
- poskytnutí úvěru 
SKONTO: sleva při platbě v hotovosti 
Druhy velkoobchodu: 

 dodávkový: (skladový) nejobvyklejší, nakupuje od výrobce přímo do skladu, kde udržuje zásoby, 
kompletuje a upravuje zboží. Dopravuje do maloobchodů. 

 samoobslužný: (makro) je založeny na principu cash and carry (zaplať a odvez). Velkoobchod za 
hotové. 

 prodejní sklad: (např. stavebniny) může zde nakupovat i běžný zákazník. 

 zásilkový: má dostatečné skladové prostory a posílá zboží dle objednávek. Nemusí vytvářet 
kamenné obchody 

 
Maloobchod: 
- tvoří síť prodejen, které nabízejí zboží konečnému spotřebiteli 
- předmět činnosti: nákup a prodej zboží 
- zisk tvoří marže, tj. rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou zboží 
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Členění: 
1. Potravinářské 
2. Průmyslové 

 
Druhy maloobchodu: 

 kamenná prodejna: (běžná prodejna), je zastoupeno zboží všeho druhů. Liší se velikostí a nabídkou. 

 supermarket: (Kaufland, Lidl, Bila), samoobslužná prodejna s nabídkou převážně potravinářského 
zboží denní spotřeby a s doplňkovým nepotravinářským zbožím (drogerie, tisk) 

 hypermarket: (Tesco, Albert,Globus), samoobslužná prodejna s širokou nabídkou sortimentu. Jsou 
umisťovány na okraji města. 

 obchodní dům: (Elan, Futurum, Laso), pod jednou střechou je více obchodů. 

 zásilkový: (Avon) 

 stánkový: (ambulantní jednotky) 
 
Formy maloobchodu: 
- pultový prodej 
- volný prodej 
- samoobslužný prodej (Tesco) 
- zásilkový prodej 
- internetový prodej 
 

Smlouvy uzavírané v obchodní činnosti 
Jsou upravené občanským zákoníkem. 
 
Kupní smlouva: 
 - uzavření: 
1. konkludentní jednání: mlčení je souhlas 
2. písemné uzavření 
3. ústně 
4. elektronicky 
Náležitosti: 
- druh zboží, cena, množství, identifikační údaje, záruka a místo předání 
- subjekty: prodávající a kupující 
 
Smlouva o dílo: 
- subjekty: objednavatel a zhotovitel 
- v této smlouvě se zhotovitel zavazuje k provedení díla pro objednatele (opravy, úpravy, stavby) 
 
Komisionářská smlouva: 
- smluvními stranami jsou komisionář a komitent 
- komisionář se zavazuje zařídit vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost 
(prodat zboží, např. sekondhand) a komitent se zavazuje zaplatit 
- tato smlouva musí být uzavření písemně 
 
Smlouva o zprostředkování: 
- např. zaměstnání 
- smluvními stranami jsou zájemce a zprostředkovatel 
- bývá jednorázová smlouva, kdy se zprostředkovatel zaváže, že bude vyvíjet činnost směrující k tomu, aby 
mohl zájemce uzavřít s 3 osobou určitou smlouvu. Zájemce platí provizi. 
 
Smlouva o obchodním zastoupení: 
- subjekty:obchodní zástupce a zastoupený 
- má dlouhodobější vztah a musí být písemná 
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- obchodní zástupce se zavazuje, že bude pro zastoupeného vyvíjet činnosti, které povedou k uzavření 
smlouvy mezi zastoupeným a 3 osobami 
- zastoupený platí provizi 
 
Ochrana spotřebitele: 
-nejvyšším orgánem je Česká obchodní inspekce (ČOI)  
Státní organizace, která má pravomoc kontrolovat FO a PO, které prodávají zboží na tuzemském trhu. 
 
Předmět: 

1. Nezávadnost výrobku 
2. Označení výrobku 
3. Kvalita 
4. Hygienické normy 
5. Míry a váhy 
6. Zúčtování 
7. Může udělovat pokuty 
8. Provádí poradenství 
9. Dává lhůty na nápravu 
10. Vydává časopis dTest (informace spotřebiteli) 

 
Sankce: 

1. Zákaz činnosti 
2. Pozastavení prodeje do nápravy 
3. Finanční pokuta do výše 1 000 000 Kč. 

 
Ochrana spotřebitele jedná zákonem na ochranu spotřebitele!!! 
 
Práva spotřebitelů: 

1. Cena 
2. Zákazník nesmí být diskriminován (výloha) 
3. Záruční doba je ze zákona 24 měsíců 
4. Zákaz prodeje zdravotně závadných výrobku 
5. Spotřebitel má právo na úplné informace 
6. Reklamační lhůta je 30. dní  

 
Zde najdete vše o právech spotřebitele: 
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/reklamace-zbozi-a-sluzeb/odpovednost-za-vady-
podle-noveho-obcans-zakoniku/ 

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/reklamace-zbozi-a-sluzeb/odpovednost-za-vady-podle-noveho-obcans-zakoniku/
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/reklamace-zbozi-a-sluzeb/odpovednost-za-vady-podle-noveho-obcans-zakoniku/

