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CENA 

Ekonomicky smýšlející člověk vždy 

porovnává při svém jednání náklady svého 

jednání a užitky z něho plynoucí. Výjimkou 

není ani nákup potravin, hledání podnájmu 

či cestování. 

 

 

 Cena zboží a služeb se vytváří na trhu. 
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NABÍDKA 

Prodávající přichází na trh s určitým počtem výrobků a 

služeb, které chce prodat za určitou cenu. Toto zboží 

představuje nabídku.  

 

Čím je cena zboží vyšší, tím více prodávajících přichází na 

trh a nabízené množství roste.  

 

Naopak, je-li cena nízká, výrobci nemají zájem prodávat 

své výrobky a nabízené množství klesá.  

 

Tento jev nazýváme zákon rostoucí nabídky. 
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NABÍDKA 

Křivka nabídky má 

rostoucí 

charakter a 

nabízené 

množství je 

přímo úměrné 

ceně. 
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TRŽNÍ CENA 
Představuje jakýsi kompromis mezi prodávajícími a 

nabízejícími.  

Je to cena, za kterou se uskutečňuje obchod. Ceny tak 

vlastně stanovují prodávající i kupující společně. Příliš 

vysoké ceny se neudrží, protože pak o zboží není zájem. 

Příliš nízké ceny se neudrží, protože zájem o ně je příliš 

velký.  

Existuje tedy stálá tendence k vyrovnávání a slaďování 

cen.  

Situaci, kdy se poptávané množství zboží za určitou cenu 

rovná množství nabízeného zboží za stejnou cenu, se 

nazývá TRŽNÍ ROVNOVÁHA.  
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TRŽNÍ ROVNOVÁHA 
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POPTÁVKA 
Zájem kupujících o výrobky představuje poptávku. 

  

Kupující má opačný zájem než prodávající, chce 

koupit zboží za co nejnižší cenu.  

 

Čím bude cena vyšší, tím méně kupujících bude 

ochotno si takové zboží koupit. Také bude stále 

méně kupujících, kteří mají na takové zboží 

peníze.  

Tento jev nazýváme zákon klesající poptávky.  
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POPTÁVKA 

Křivka poptávky má 

klesající charakter 

a poptávané 

množství zboží je 

nepřímo úměrné 

ceně. 
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CENA ZBOŽÍ 

Cena zboží je složena z mnoha částí. 

Především je třeba stanovit takovou cenu, 

aby firma na výrobku vydělala a zároveň 

zákazník byl ochoten cenu zaplatit.  

 

Cenu výrobce stanovuje nejčastěji na 

základě nákladů na výrobu a prodej.  
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CENA ZBOŽÍ 

 
Cena zboží musí pokrýt následující 

náklady: 

1. Náklady na materiál (suroviny, doprava, 

skladování) 

2.  osobní náklady (mzda) 

3.  náklady na služby (elektřina, plyn, voda, 

úklid, IT) 

4.  náklady na opotřebení majetku (odpisy) 
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CENA ZBOŽÍ 

NÁKLADY  

      + ZISKOVÁ PŘIRÁŽKA (MARŽE) 

            + DPH 

                 + SPOTŘEBNÍ DAŇ 

 

= KONEČNÁ CENA VÝROBKU 
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CENA ZBOŽÍ 

Ceny stejného výrobku mohou být rozdílné v různých 

částech světa, v rámci jednoho státu nebo dokonce 

jednoho města.  

Například v Řecku budou olivy levnější než u nás, protože 

do cen oliv v Česku je třeba započítat vyšší přepravní 

náklady než v Řecku, kde se olivy přímo pěstují.  

Je ale také běžné, že u stejného druhu výrobku je vyšší 

cena spojována s vyšší kvalitou nebo s dobrým jménem 

výrobce.  

Odpovědnost za nákup a právo volby, kolik zaplatit, 

však vždy leží na zákazníkovi. Jde o jeho volbu.  
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