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1. Maloobchod  

2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v obchodě a hygiena v prodejnách. 

3. Organizace práce v prodejně a estetika pracovního prostředí. 

4. Dlouhodobý majetek obchodního podniku. 

5. Oběžný majetek obchodního podniku. 

6. Obchodní podnik a daně. 

7. Marketingová činnost obchodního podniku se zaměřením na produkt. 

8. Marketingová činnost obchodního podniku se zaměřením na cenu. 

9. Personální činnost obchodního podniku I. - vznik PP 

10. Obchodní podnik a vztahy s bankou a pojišťovnou. 

11. Druhy škod v obchodním podniku a odpovědnost za škody. 

12. Marketingová činnost obchodního podniku se zaměřením na distribuci. 

13. Zásobovací činnost a inventarizace v prodejně. 

14. Základní a doplňkové formy prodeje zboží a služby obchodu. 

15. Výzkum spotřebitelské poptávky 

16. Zařízení prodejny pro prodej zboží a skladování. 

17. Personální činnost obchodního podniku II. - odměňování 

18. Marketingová činnost obchodního podniku se zaměřením na komunikaci. 

19. Ochrana spotřebitele a vyřizování reklamací. 

20. Marketingový mix obchodního podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil: Ing. František Novotný, ředitel školy 
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