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Obchodní provoz 

Торговельний 
процес

66-41-L/01 Obchodník Торговий 
представник

obchodník торговий представник

prodavač продавець

technika prodeje техніка продажу

bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci

безпека та охорона 
здоров'я під час роботи

obchod торгівля

prodejna магазин

maloobchod роздрібна торгівля

velkoobchod оптова торгівля

zařízení provozovny обладнання виробничого 
приміщення

zaměstnanec працівник

obchodní provoz торговельний процес

formy prodeje форми продажу

služba послуга

nákup zboží придбання товару

příjem zboží надходження товару

skladování zboží зберігання товарів

příprava zboží підготовка товару

prodej zboží продаж товарів

sortiment zboží асортимент товарів

zákazník клієнт

dodavatel постачальник
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odběratel покупець

účetní doklad бухгалтерський документ

příjemka приймання 

výdejka накладна (на видачу)

dodací list накладна

faktura рахунок-фактура

reklamace скарга (претензія)

podpora prodeje стимулювання збуту

ochrana spotřebitele захист прав споживачів

marketing маркетинг

management управління

marketingový výzkum маркетингове дослідження

supermarket супермаркет

hypermarket гіпермаркет

pultová prodejna прилавковий магазин

peníze гроші

kontrolní pokladna 
a pokladní systémy

контрольно-касовий 
апарат і контрольно-касові 
системи

bankovní karta банківська картка

čárový kód штрих-код

nákupní vozík магазинний візок

inventura переоблік

inventarizace інвентаризація

obchodní smlouva господарський договір

doprava zboží транспортування вантажів

přeprava zboží перевезення товарів

logistika zboží логістика товарів

právní předpis нормативно-правовий акт

reklamace скарга (претензія)
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jakost zboží якість товару

normalizace стандартизація

metrologie метрологія

ochrana životního prostředí охорона навколишнього 
середовища

hygienické požadavky гігієнічні вимоги

obaly упаковка

potravinářské zboží продукти харчування

nepotravinářské zboží непродовольчі товари

textilní výrobky a oděv текстильні вироби та одяг

obuv a kožená galanterie взуття та шкіряні вироби

kosmetika a drogistické 
zboží

косметичні та побутові 
товари

elektrotechnické zboží електротовари

domácí potřeby господарські товари

papírenský sortiment паперовий асортимент

hračky іграшки

sportovní potřeby спортивний інвентар

nábytek меблі

klenoty ювелірні вироби

ochrana zboží захист товарів

škody na zboží пошкодження товару

daňová evidence податковий облік

účetnictví бухгалтерія

marketing маркетинг

management управління

Ekonomika služeb

Економіка послуг

Zbožíznalství 

Товарознавство 
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archivace dokumentů aрхівація документів

internetový obchod інтернет-магазин

osobní komunikace особисте спілкування

písemná komunikace письмове спілкування

Komunikace 
ve službách 

Спілкування 
в сфері послуг 
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Poznámky 

Примітки


