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Třída 3.B 

Téma hodiny  Poptávka a nabídka 

Druh materiálu PowerPointová prezentace 
Anotace 
  

Získání povědomí k tématu poptávky a nabídky a její využití v praxi na 
základě Powerpointové prezentace. Porozumění prezentace – písemné 
odpovědi na otázky. Diskuze na dané téma. 



Poptávka a nabídka 

• V tržním systému dochází ke směnám zboží,      

    setkávají se subjekty, z nichž jeden zboží    

    poptává a alespoň jeden zboží nabízí. 

• Chování tržních subjektů je ovlivněno zákony  

    trhu 



a) Nabídka  

 Je souhrn všech zamýšlených prodejů, se 
kterými přichází subjekty na trh při různých 
cenách 

 Charakterizuje funkční vztah mezi cenou a 
nabízeným množstvím zboží 

b) Poptávka  

 Je souhrn všech zamýšlených koupí 
spotřebitelů za příslušnou cenu 

 Vztah mezi cenou a příslušným poptávaný 
množstvím zboží 



Typy poptávky a nabídky 

a)  agregátní = p+n všech druhů zboží všech      

     ekonomických subjektů 

 

b)  dílčí (tržní) = p+n jednoho zboží všemi   

     ekonomickými subjekty 

 

c)  individuální = p+n jednoho zboží jedním  

     ekonomickým subjektem 

 



Zákon trhu 

Zákon poptávky  
    S růstem ceny klesá poptávané množství 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Faktory ovlivňující poptávku 

• cena 

• demografické změny (počty kupujících) 

• změny velikosti důchodů (mzdy, renty, úroky, zisky) 

• změny v preferencích (zvyky, móda, změny potřeb) 

• změny cen jiných zboží  

    a) substituty - jiné zboží, které můžeme při      

        spotřebě nahradit (jablka – hrušky) 

    b) komplementy – jiné zboží, které doplňuje dané  

         zboží (auto – benzín) 

    

 



• Růst ceny komplementu vždy sníží poptávku 
po daném zboží! 
 
 

• Růst ceny určitého zboží vyvolá růst poptávky 
po substitutu! 
 

 



Zákon nabídky 

   S růstem ceny roste nabízené množství 

 



Faktory ovlivňující nabídku 

• Cena 

• Náklady výroby a obchodu (dražší suroviny, energie, 
zvyšování mezd atd.) 

• Změny vnějších podmínek podnikání (organizace 
trhu, počasí – zemědělci, daně atd.) 

• Změny kapitálové výnosnosti )přelévání kapitálu z 
jednoho odvětví do druhého – nižší konkurence 
znamená potenciálně zvýšení cen) 

Díky faktorům ovlivňujících nabídku a poptávku dochází 
k posouvání křivek poptávky a nabídky. 

 

 

 



Rovnováha trhu 

• tržní systém funguje na principu rovnováhy 
na trzích 

• trh je v tzv. ROVNOVÁZE pokud 
    poptávka = nabídce 
    a jedině tehdy dochází k tzv. VYČIŠTĚNÍ TRHU  
    = není ani přebytek, ani nedostatek zboží. 
• Cena, při níž nastává rovnováha trhu = 

rovnovážná cena = EQUILIBRUM (E) a 
    množství = rovnovážným množstvím 

 



Tržní mechanismus nabídky a poptávky: 
 

Trh má obvykle tendenci směřovat do 
rovnovážné situace 

 
a) Pokud je na trhu přebytek zboží: 
•  Je nutné snížit cenu. 
•  Snižování ceny vede k poklesu množství           
     nabízeného zboží (vše se postupně rozprodává) a    
     současně k růstu poptávaného množství zboží. 
•  Takže prodávající začne postupně zase zvyšovat     
     cenu   a její zvyšování musí zastavit dříve než začne     
     hrozit  pokles poptávky = v okamžiku, kdy se    
     poptávka bude rovnat nabídce.  

 



b) Pokud je na trhu nedostatek zboží: 
• je nutné zvýšit cenu 
• Nízká cena totiž vedla k nárůstu množství 

poptávaného zboží a tudíž k jeho nedostatku.   
• Takže prodávající začne postupně zvyšovat cenu  
    (mj. proto, aby na velkém zájmu zákazníků více     
    vydělal), což povede k poklesu poptávky.  
• Zvyšování musí být zastaveno v okamžiku, kdy se 

poptávka bude rovnat nabídce.     

 





Dávali jste pozor, pokud ano bude snadné samostatně a 
písemně odpovědět na kontrolní otázky z prezentace: 

a) Je rozdíl mezi nabídkou a poptávkou  

b) Co je to rovnovážná cena? 

c) Nakresli křivku zákona nabídky? 

d) Nakresli křivku zákona poptávky? 

e) Nakresli a popiš křivku tržního mechanismu nabídky a 
poptávky 

f) Co se děje s trhem, pokud je na trhu nedostatek zboží? 

g) Kdy dochází k rovnováze trhu? 

h) Tvoje firma má přebytek zboží – zamysli se a napiš, jak 
danou situaci vyřešíš? 

 
 
 
 

 



Zdroje a literatura 
• BARTONÍČKOVÁ , K.;  BUČEK, L.; MICHALČÁKOVÁ, G.; MOCHŤÁK, J.; PANOVSKÁ, K.; 

RABINSKÁ, I.; SVOBODA, J.; ZAPLETAL, L.; WAWROSZ, P. Občanský a 
společenskovědní základ  - přehled středoškolského učiva. Vyd. 1. Brno: Computer 
Press, 2011, 272 s. ISBN 978-80-251-2631-8 

• DVOŘÁK, J.; EMMERT, F.; KATRŇÁK, T.; KRAUSOVÁ, M.; MUŽÍKOVÁ, O.; SOJKA, M.; 
ŠEVELA, M.; ŠÍMOVÁ, B.; ŠVANDOVÁ, B.; TARÁBKOVÁ, M.; VALACH, M.; VOŇKOVÁ, 
E. Odmaturuj ze společenských věd. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2008, 256 s.  ISBN  978-
80-7358-122-0 

• ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie – stručný přehled. Zlín: CEED, 2006, 295 s. ISBN 80-
903433-3-3 

• Zlámal, J.; Mendl, Z. Ekonomie nejen k maturitě – 1. díl Obecná ekonomie. Vyd.3. 
Kralice na Hané: Computer Media, s.r.o., 2010, 128 s. ISBN 978-0-7402-056-8 

   

 

 


