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Odbytová činnost 

Odbytová činnost 

 

- znamená prodej podnikových výkonů 

- je uskutečňována odbytovým střediskem 

- je to jedna z nejdůležitějších podnikových 
činností 
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Odbyt zahrnuje tyto činnosti: 

 

1. Skladování hotových výrobků 

2. Prodej výrobků nebo služeb 



Odbytová činnost 

• ad 1) Skladování hotových výrobků 

• - hotové výrobky jsou přebírány z 
výrobních útvarů do tzv. odbytových 
skladů 

• - při převzetí výrobků na sklad vyhotoví 
skladník příjemku a zapíše výrobek do 
skladní karty 



Odbytová činnost 

Při skladování musí být dodrženy tyto 
zásady: 
1. výrobky jsou uloženy na paletách nebo v 
regálech 

2. musí být dodržena předepsaná teplota a vlhkost 

3. sklady musí být zabezpečeny proti krádeži, proti 
požáru, atd. 

 

Ve skladech musí být pravidelně prováděna 
inventarizace. 
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Ad 2) prodej výrobků nebo služeb 

Zahrnuje: 

a) plánování odbytu 
• - podnik by měl vyrábět pouze tolik výrobků, kolik je 

možné prodat 

b) jednání s odběrateli 

c) vyřizování objednávek, uzavírání smluv 

• - nejčastějším druhem smlouvy je kupní smlouva 



Odbytová činnost 

 

d) expedice výrobků 

• - znamená přípravu výrobků k prodeji – balení, 
kompletace, vyhotovení výdejky. 

• - výrobky se inkasují buď hotově – dokladem je pokladní 
doklad, nebo se vystaví faktura 

e) vyřizování reklamací 

• - důvodem reklamace je nedodržení jakosti, množství, 
chyby ve fakturaci, atd. 

 
•            
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Odbytová činnost v hotelnictví 

- produktem jsou služby 

- výroba je místně i časově spojena s 
odbytem 

- neprobíhá skladování 

- odbyt se uskutečňuje v odbytovém 
středisku - restaurace 



Odbytová činnost 

Otázky k opakování: 

 

1. Vyjmenujte zásady správného skladování 

2. Co je úkolem inventarizace? 

3. Jakým způsobem byste podpořili odbyt 
výrobků? 
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