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Výtah ze semináře 03 Ekonomika a podnikání 20090921 

Základní prvky tržního mechanismu 

Agregátní (celková) poptávka - anglicky demand (D) 

Agregátní nabídka   - anglicky supply (S) 

Cena    - anglicky price(P) 

Množství   - anglicky quantity (Q) 

 

Koordinátorem informace mezi poptávajícími a později nabízejícími výrobci či prodejci je CENA. Výše 

ceny ukazuje, do jaké výše jsou kupující ochotni vzdát se části svých úspor či zadlužit se a na druhé 

straně i ochotu podnikatelů, za jakou cenu jsou schopni tento výrobek nabídnout (s přihlédnutím 

k nákladům a za jaký zisk jsou ochotni výrobek prodat). 

Velké množství zvyšujících se koupí zboží způsobí = že se zvýší výroba. Podnikatel dosahuje 

prostřednictvím ceny a množství vyššího zisku, je motivován ke zvyšující se nabídce. 

Nezájem o určité výrobky způsobí = nutnost snížení ceny (aby se prodejce tohoto zboží zbavil), a to 

způsobí snížení výroby. 

Obě tržní síly – NABÍDKA i POPTÁVKA – jsou prostřednictvím ceny neustále v pohybu. Zvýšená 

poptávka umožní zvýšit ceny až do okamžiku nasycení  (tzv. saturace) trhu. 

Fungováním tržního mechanismu plní alokační (rozdělovací) funkci při využívání ekonomických zdrojů 

Alokační funkce způsobí = že výroba zastaralých a nežádaných výrobků je postupně zastavena, a 

naopak, že se rozbíhá výroba toho zboží, které je na trhu žádané. 

Trh = je základní prvek tržního hospodářství. Trh je princip. Je to mechanismus, jehož 

prostřednictvím dochází k výměně činností a výsledků těchto činností nebo hodnot mezi několika 

ekonomickými subjekty. 

Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a tvoří se cena. 

Účastníci směny vstupují na trh dobrovolně s cílem: 

1) maximalizovat svůj užitek  

2)  uspokojit svou potřebu. 

Směna se uskutečňuje pomocí peněz, kterými se vyjadřuje cena produktů. Nabídka a poptávka se 

střetnou na trhu. Vytvoří se cena, která při dalším rozhodování ovlivňuje nabízející i prodávající. 

NABÍDKA POPTÁVKA 

CENA 

TRH 
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Funkce trhu v tržním hospodářství 

Základním úkolem trhu je efektivní přerozdělování zdrojů. Trh hledá odpovědi na 3 základní 

ekonomické otázky. 

1. Cenová liberalizace (=svobodná cenová tvorba)  

2. Vymahatelná a jasně definovaná soukromá vlastnická práva 

3. Existence trhu VF 

Subjekty (účastníci) trhu jsou:  

- Domácnosti 

- Podniky 

- Stát (vláda) 

Role tržních subjektů na trzích 

 DOMÁCNOSTI 

(maximalizace užitku) 

PODNIKY 

(maximalizace zisku) 

STÁT 

(regulace trhu) 

 

Trh 

zboží a služeb 

Poptávka 

(finální spotřeba) 

 

nabídka 

Převažuje: 

poptávka 

(výrobní spotřeba) 

 

nabídka 

Převažuje: 

Poptávka po zboží 

 

Nabídka služeb 

Trh 

práce 

Nabídka VF práce 

(poptávka po 

pracovním místě) 

Poptávka po VF práce 

(nabídka pracovního 

místa) 

Poptávka po VF práce 

(nabídka pracovního 

místa) 

 

Finanční  

trh 

Převažuje: 

 Nabídka (přebytek fin. 

prostředků=úspory  

Poptávka (nedostatek 

fin. prostředků=dluhy) 

Převažuje: 

 Poptávka (nedostatek 

finančních prostředků)  

Nabídka (přebytek 

finančních prostředků) 

Poptávka (při deficitu 

státního rozpočtu)  

Nabídka (při přebytku 

státního rozpočtu) 

 

Mezi jednotlivými subjekty dochází k přesunu VF, služeb, zboží a peněz. Tyto přesuny se označují jako 

toky. Jedná se o veličiny, které se mění v čase. Mezi všemi subjekty dochází k vzájemné výměně 

informací
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NABÍDKA 

= (S – supply) je objem zboží nebo služeb, které je nabízející na trhu ochoten prodat za určitou cenu. 

(které výrobci dobrovolně dodají na trh při určité ceně. Zákon rostoucí nabídky: růst ceny vyvolá růst 

nabízeného množství, pokles ceny vyvolá pokles nabízeného množství. 

Nabízející chtějí prodat co nejvíce zboží za co nejvyšší cenu. Vysoká cena je pro výrobce zajímavější 

než nízká. Vysoká cena umožňuje rozšíření výroby, protože výrobci mohou nakupovat vyšší množství 

výrobních faktorů. 

Nabídková křivka = vztah mezi cenou a množstvím 

   P 

 

                                  S 

 

      Q 

P= cena (price); S = nabídka (supply); Q = množství (quantity) 

Objem nabídky při určité ceně se nazývá nabízené množství.  

Nelze ho zaměňovat s nabídkou (to je křivka) 

 

Rozeznáváme kategorie nabídky: 

1) Dílčí = nabídka jednoho druhu výrobku od různých výrobců 

2) Individuální = nabídka jediného výrobce 

3) Agregátní = celková nabídka na trhu, je to součet všech individuálních nabídek na daném trhu 

Se zvyšující se cenou na trhu produktů stoupá i nabídka výrobců. K čemu dochází: 

a) Se zvyšující se hromadnou výrobou se snižují náklady na jednici a při větším objemu výroby a 

prodeje při zvyšujících se cenách tak výrobce dosahuje mimořádného a zvyšujícího se zisku 

b) Do daného výrobního oboru vstupují další (noví) výrobci, kteří zjistili, že daný výrobek jde na 

odbyt a konkurence dosahuje mimořádného zisku. 

Faktory působící na nabídku: 

1) Substituty 

2) Náklady na jednici 

3) Změna výrobních podmínek 
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Rovnováha na trhu 

= (E equilibrium) je situace, kdy všichni nakupující nakoupili a všichni prodávající prodali za cenu, se 

kterou jsou spokojeni. Obchoduje se s rovnovážným množstvím zboží za rovnovážnou cenu. Nutno 

dodat, že se jedná o teoretickou situaci!!!! 

Vzájemné působení nabídky a poptávky  

= Proces ekonomického jednání a chování je procesem vzájemného působení nabídky a poptávky. Je 

provázen neustálou změnou pozic. Klíčovou roli v tomto procesu mají ceny. Výše ceny a její pohyb 

má koordinační funkci v procesu střetu nabídky a poptávky. Mechanismus nabídky a poptávky je 

procesem neustálého přizpůsobování se. 

 

Rovnováha na trhu 

   P        D      přebytek S   Body: 

                                                    E                                    E … rovnovážný bod (equilibrium) 

       PE                                  S                                           D  PE  … rovnovážná cena 

   nedostatek    QE  ….rovnovážné množství  

              QE  Q 

V reálné tržní ekonomice probíhají neustále změny, na které musí ekonomické subjekty reagovat 

(změna ceny VF, změna módních trendů…) Dochází tedy k tomu, že většinou je na trzích přebytek 

nabídky nebo poptávky. Trh se snaží dostat do rovnováhy tím, že se sníží, resp. zvýší cena. 

Rovnovážná cena E = je to cena, za kterou se nakupuje a prodává v případě rovnosti nabídky a 

poptávky. 

Tržní cena = je cena, za kterou se právě v daném okamžiku na trhu prodává a nakupuje. Při jiné ceně, 

než je rovnovážná cena, vzniká na trhu buď: 

a) přebytek nebo b) nedostatek množství zboží (služeb, VF, peněz, financí….) 

Tržní síly = začínají na trhu působit v okamžiku přebytku nebo nedostatku. Tyto síly mění ceny, 

nabídku i poptávku: 

a) při nedostatku zboží – kupující jsou ochotni zaplatit i vyšší cenu 

b) při přebytku zboží – bude situace opačná. 

Působení tržních sil je podmíněno informacemi, především o pohybu cen. 

 


