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Cena, Tržní mechanismus 

cena 

• je množství peněz, které musí být za kupované 

a prodávané zboží zaplaceno  

• cena je chápána jako výslednice střetu mezi 

nabídkou a poptávkou  
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• rovnovážná cena (pE) je cena, při které se 

poptávané a nabízené množství (qE) rovnají 

• rovnováha (E) - trh je stabilní, tzn., že množství, 

které jsou ochotni výrobci při dané ceně prodat, se 

rovná množství, které jsou kupující ochotni při 

dané ceně koupit => při jiných cenách vzniká 

přebytek nebo nedostatek nabízeného množství 

• grafické vyjádření přebytku a nedostatku 

nabízeného množství zboží 
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graf přebytku nabízeného zboží 
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graf nedostatku nabízeného zboží 
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graf přebytku a nedostatku nabízeného zboží 
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Tržní mechanismus 
• při nerovnováze začnou působit tržní síly a měnit 

cenu i množství => nedostatek zboží a přebytek 

zboží 

• nedostatek nabízeného zboží na trhu 

- výrobci zvýší cenu a objem výroby - zvýší se 

množství nabízeného zboží a cena začne klesat 

- pouze část kupujících zaplatí vyšší cenu, začne 

klesat poptávané (kupované) množství 

=> při určité ceně (rovnovážné) se nabízené a 

poptávané množství zboží vyrovná 
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• přebytek nabízeného zboží na trhu 

- výrobci sníží cenu a objem výroby - sníží se 

množství nabízeného zboží 

- roste počet kupujících, začne se zvyšovat 

množství poptávaného zboží 

 => při určité ceně (rovnovážné) se nabízené a 

poptávané množství zboží vyrovná 

• automatické vyrovnávání nabízeného a poptávaného 

množství se nazývá tržní mechanismus 
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• zásahy státu do fungování tržního mechanismu 

 1. ekonomické 

- zvyšování či snižování daní 

- celní politika 

- výdaje státního rozpočtu 

- státní zakázky 

- podpory v nezaměstnanosti 

- atd. 

 2. mimoekonomické 

- zákony 

- zdravé konkurenční prostředí 

- atd. 
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Kontrolní otázky a úkoly 

1. Co je cena. 

2. Jaký je rozdíl mezi rovnováhou na trhu a 

rovnovážnou cenou – vysvětlete na grafu. 

3. Kdy vzniká přebytek a nedostatek nabízeného 

množství zboží. 

4. Jak se chová spotřebitel, jestliže na trhu je 

přebytek nabízeného množství zboží. 

5. Jak se chová výrobce, jestliže je na trhu 

nedostatek nabízeného množství zboží. 
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