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CENY V TRŽNÍ EKONOMICE 

 
Pročtěte si následující text, který vám pomůže lépe pochopit princip fungování 

tržní ekonomiky. Získané znalosti využijete v dalším studiu ekonomiky. 

 

Ceny v tržní ekonomice 
Každá společnost musí dát odpověď na stejné otázky: Co, čili jaké statky a 

služby budou produkovány? Jak budou statky a služby produkovány? Pro 
koho jsou určeny? Ke zodpovězení těchto základních otázek přijaly různé 

společnosti a národy různé ekonomické systémy. Tradiční ekonomiky se 
spoléhají na to, že odpovědi poskytne stát. V systémech volného 

podnikání odpovídají na většinu otázek Co? Jak? a Pro koho? trh a tržní 
ceny. 

Protože tržní ceny hrají tak důležitou úlohu v systémech volného 

podnikání, jsou tyto systémy popisovány jako „cenami řízené tržní 
ekonomiky“.  

Ceny plní dvě důležité ekonomické funkce: přidělují vzácné zdroje a 
motivují k výrobě. 

Obecně platí, že čím je něco vzácnější, tím vyšší to bude mít cenu a tím 
méně lidí si to bude chtít koupit. Ekonomové hovoří o přídělovém efektu 

cen. Jinými slovy: protože není všeho dost pro všechny, jsou v tržním 
systému statky a služby alokovány nebo rozdělovány pomocí ceny. 

Navštívili jste někdy aukci nebo viděli její přenos v televizi? To, co jste 
viděli, byl přídělový efekt cen v praxi. Licitátor přiděluje draženou věc 

tomu, kdo podává nejvyšší nabídku. Je-li tato věc pouze jedna, dostane ji 
osoba s nejvyšší podanou nabídkou. Jsou-li položky dvě, dostanou je dvě 

osoby s nejvyšší podanou nabídkou atd.  
Zvyšování a snižování cen také podává zprávy skutečným i potenciálním 

dodavatelům statků a služeb. Jakmile ceny rostou, budou přilákáni další 

výrobci. Podobně poklesy cen vyhánějí výrobce z trhu. Tímto způsobem 
ceny povzbuzují výrobce ke zvýšení nebo snížení množství výstupu. 

Ekonomové to označují za produkčně-motivační funkci cen. 
 

Poptávka 
Poptávkou rozumíme ochotu a schopnost spotřebitelů kupovat statek nebo 
službu v určitém čase nebo místě. Kdybyste chtěli nové sportovní boty, ale 

nemohli si je dovolit, popsali by ekonomové vaše pocity jako přání, ne 
poptávku. Pokud byste ovšem měli peníze a neváhali je utratit za boty, 

byli byste zahrnuti v jejich poptávkových kalkulacích. 

Zákon poptávky popisuje vztah mezi cenami a množstvím statků a služeb, 
které by bylo zakoupeno za každou jednotlivou cenu. Říká, že za jinak 

stejných okolností bude více jednotek prodáno za nižší než za vyšší cenu. 
Předpokládejme, že v dubnu dva vaši přátelé vyvinuli vlastní speciální 

recept na podomácku dělanou zmrzlinu, kterou každý den po vyučování 
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chtěli prodávat studentům. Zpracovali přehled, aby si zjistili, zda studenti 

mají o zmrzlinu zájem. Každý student dostal následující otázku: „Utratil 
bys 3 korun za zmrzlinu, aby ses občerstvil po vyučování?“ Tuto otázku 

opakovali pro stále vyšší a vyšší ceny.  

Poptávka se chová tak, jak se chová pro některý z následujících 
důvodů: 

 Více lidí si může dovolit koupit výrobek za nižší cenu než za vyšší 
cenu.  

 Při nižší ceně budou někteří lidé nahrazovat zmrzlinou jiné produkty 

(např. tabulku čokolády nebo nealkoholické nápoje), čímž budou 
zvyšovat poptávku.  

 Při vyšších cenách budou někteří lidé nahrazovat zmrzlinu jinými 
produkty.  

 Kolik kornoutků zmrzliny můžete sníst? Jeden, dva, více? Někteří 

lidé budou jíst více než jeden, bude-li cena dostatečně nízká. 
Nicméně dříve nebo později dosáhneme bodu, kdy požitek klesá s 

každým líznutím bez ohledu na to, jak nízká je cena. Platí to pro 
zmrzlinu, jako pro většinu ostatních věcí.  

Závěr 
Tržní ekonomiky jsou řízeny cenami. Jakmile cena nějakého statku 
stoupá, prodávající jsou povzbuzováni ke zvýšení produkce a spotřebitelé 

jsou odrazováni od nákupu tohoto statku. Klesá-li cena, platí opak. Tímto 
způsobem ceny vysílají „signály“ kupujícím a prodávajícím a nechávají 

ekonomiku odpovídat na síly nabídky a poptávky. 
V tržní ekonomice jsou ceny určovány interakcí sil nabídky a poptávky. 

Dokonale konkurenční trhy jsou ty, na nichž mnoho kupujících a 
prodávajících s úplnou znalostí tržních podmínek kupuje a prodává 

produkty, které jsou vzájemně identické. 
Poptávka je množství statků a služeb, které by kupující koupili při různých 

cenách. Cena a poptávka jsou ve vztahu nepřímé úměrnosti. To znamená, 
že při vyšší ceně bude koupeno méně jednotek než při nižší ceně. Do jaké 

míry změna ceny ovlivní poptávku, bude záviset na elasticitě poptávky po 
daném výrobku. 

Nabídka, což je množství statků nebo služeb, které by prodávající mohli 

nabídnout na prodej při různých myslitelných cenách v daném místě a 
čase, se mění přímo s cenou. Jinými slovy, při vyšší ceně bude nabízeno 

více statků a služeb než při nižší ceně a naopak. 
Cena, za kterou se statky a služby skutečně smění, se nazývá rovnovážná 

nebo tržní cena. Je to bod, v němž se poptávané množství přesně rovná 
nabízenému množství. Tržní cena může být znázorněna graficky jako bod, 

ve kterém se protínají nabídková a poptávková křivka. 
Posuny v poptávce nebo nabídce ovlivní tržní cenu. Pokud vše ostatní 

zůstává beze změny, bude mít zvýšení poptávky za následek zvýšení tržní 
ceny a naopak. Podobně zvýšení nabídky bude mít za následek snížení 

ceny a naopak. 

 


