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Jsou slevy výhodné?
Základní pojmy



Co je to sleva?

Úkoly:

1. Pokus se vysvětlit pojem sleva.

2. Využíváš ty nebo tvoji rodiče slevových výhod?

3. Na kterých místech ses setkal se slevovými akcemi?

4. Pokus vyjmenovat co nejvíce druhů slev a vysvětlit na 
jakém principu fungují.

Sleva - snížení původní ceny o určitou částku, když chce 
obchodník prodat více zboží nebo má dané zboží nějakou 
vadu



Druhy slev

Akční nabídka – časově omezená možnost koupit zboží 
nebo službu za nižší cenu

Množstevní sleva – sleva při nákupu většího množství

Sleva z důvodu přiznané vady zboží nebo služby

Last minute – nákup na poslední chvíli

First minute – nákup s předstihem

Sleva krátce před datem minimální trvanlivosti

Sezonní sleva – snížení ceny z důvodu konce sezony, v níž 
je poptávka po daném zboží nebo službě největší



Výhody slev pro obchodníka

1. Akční nabídka

2. Množstevní sleva 

3. Sleva z důvodu přiznané 

vady zboží

4. Last minute

5. First minute

6. Sleva před datem min. 

trvanlivosti

7. Sezonní sleva

A. Obchodník se zbaví zboží, které by bylo 
zanedlouho špatně prodejné př. velikonoční 
dekorace v červnu.

B. Bez slevy by zákazníci zboží nekoupili

C. Zákazníci si nakoupí daného zboží nebo 
služeb víc.

D. Obchodník se zbaví zboží, které by bylo 
zanedlouho špatně prodejné, např. prošlé 
jogurty.

E. Obchodník se zbaví zboží, které by 
zanedlouho bylo zcela neprodejné, např. 
zájezdy, vstupenky.

F. Obchodu si všimnou noví zákazníci. Koupí 
i věci, kde sleva není.

G. Obchodník má menší skladovací náklady, 
má dříve jasno, co zákazník chce např. 
zájezdy.

Řešení: 1F, 2C, 3B, 4E, 5G, 6D, 7A



Jak je sleva (ne)výhodná?
Př.: Anička chce koupit 2 čokolády po 21,20 Kč. V obchodě je 
však také možnost akčního nákupu  3 + 1 zdarma. Anička tedy 
využije této slevy.

a) Kolik korun zaplatí za 4 čokolády?

b) Kolik korun stojí v akci jedna čokoláda?

c) O kolik procent je cena za 1 čokoládu výhodnější než cena 
bez slevy?

d) Má Aniččin nákup nějaké nevýhody?

Řešení:

a) Za 4 čokolády zaplatí 63,60 Kč.

b) Jedna čokoláda v akční nabídce stojí 15,90 Kč.

c) Cena se slevou je výhodnější o 25%.

d) Anička má o 2 čokolády více než původně chtěla koupit.



Jak velkou mám slevu?

Př.1: Původní cena pračky byla 10 200 Kč. Nejprve byla zlevněna 
o 30 % a po té byla opět o 30 % zdražena.

a) Jaká byla cena pračky po slevě?

b) Pokus se odhadnout, zda bude cena po zdražení stejná jako 
původní cena, popř. nižší či vyšší.

c) Vypočítej novou cenu po zdražení pračky.

Řešení:

a) Cena pračky po slevě je 7 140 Kč.

c) Nová cena je 9 282 Kč.



Metodické pokyny k materiálu

S pojmem sleva se žáci už v životě setkali, určitě s rodiči nějaké
zlevněné zboží kupovali. Hovoříme společně o tom, co si koupili,
zda to bylo výhodné, jaká byla kvalita zboží, zda to zboží
skutečně potřebovali. Na jednoduchých příkladech se učí
přemýšlet o tom, jestli zlevněné zboží koupit nebo ne. Žáci se
snaží přispívat k debatě celé skupiny, chápou potřebu efektivně
spolupracovat a asertivně prosazovat svůj názor.


