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Prosím, o prostudování následujícího textu, který při 

online hodině použijeme, jako studijní materiál. 

 

Formy prodeje 

 
I. OTEVŘENÝ SYSTÉM PRODEJE  

Uvádí zákazníka do přímého kontaktu se zbožím. Zařízení je 

uspořádáno tak, že zákazníkovi umožňuje bezprostřední přístup 

k zboží.  

Významnou charakteristikou je podíl vysoký podíl plochy na vystavení 

zboží a pohyb zákazníků. Zákazníkovi je umožněno vybrat si zboží 

ihned po vstupu do prodejny nezávisle na jiných kupujících či aktivitě 

prodavače. 

 

Výhody:  

• rychlý nákup 

• nezávislost při výběru a rozhodování 

• bezprostřední kontrola jakosti, množství, hygieny a ceny 

 

Formy otevřeného systému prodeje: 

• samoobslužný prodej – zákazník vykonává všechny úkony 

v procesu prodeje zboží sám – volně vybírá zboží, ukládá do 

košíku, odnáší k pokladně, celý nákup zaplatí; prodavač zasahuje 

jen jako informátor, 

 



• prodej volným výběrem – zákazník samostatně vybírá zboží a 

v okamžiku, kdy se rozhodne pro nákup, zapojí se do procesu 

prodavač s případnou doplňující informací, předvedením, 

přezkoušením. Závěrečný úkon spojený s vyúčtováním, inkasem 

peněz a vydáním zboží provádí prodavač, pokladní, případně 

pracovník ve výdeji. 

 

II. UZAVŘENÝ SYSTÉM PRODEJE – styk zákazníka se zbožím 

se uskutečňuje prostřednictvím prodavače. 

Nabídka zboží se uskutečňuje formou prodejního pohovoru. Základním 

znakem je prodej zboží přes pult. Prodavač vykonává všechny činnosti, 

které jsou spojené s procesem prodeje. Výkonnost prodeje je nižší než 

u samoobslužného prodeje.  

Pultový prodej je opodstatněný pouze při prodeji takového zboží, kde 

se vyžaduje předvádění či objasňování užitné hodnoty zboží, způsob 

jeho použití a ošetřování. Své uplatnění má zejména u zboží s vysokou 

technickou náročností – elektronické výrobky, optické přístroje, 

zlatnické zboží apod.  

Hlavním úkolem prodejen s obsluhou je poskytnout zákazníkovi 

komplexní služby a široký výběr zboží.  

 

III. DOPLŇKOVÉ FORMY PRODEJE 

a) zásilkový prodej 

b) prodej pomocí automatů 

c) stánkový prodej 

d) roznáškový prodej 

e) pojízdné prodejny 

f) prodej zboží na splátky 

 



Volba vhodné formy prodeje zboží záleží především: 

a) na vlastnostech a charakteru sortimentu zboží – kvalita, fyzikálně-

chemické vlastnosti, objem, hmotnost, balení, technická složitost, 

b) na rozsahu a zvláštnostech spotřebitelské poptávky – zboží denní 

spotřeby, módní zboží, 

c) na různorodosti poskytovaných služeb spotřebitelům v procesu 

prodeje, 

d) na dispozičním a technickém řešení prodejny, 

e) na umístění prodejny a jejím zázemí, 

f) na personálním zajištění prodeje. 

 

 

Volba formy prodeje je spojena s otázkou pohybu zboží, pracovníků a 

zákazníků na prodejní ploše. Pro plynulý provoz je nutné, aby tyto tři 

pohyby byly plynulé, probíhaly samostatně, byly co nejkratší, pokud 

možno mechanizované a také bezpečné. 

 


