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Podstata fungování tržní 

ekonomiky II.

Trh, nabídka, poptávka



Trh

= místo, kde se střetává nabídka s poptávkou a utvářejí se 
ceny zboží a služeb

= místo, kde se setkává kupující s prodávajícím

Trh chápeme:

1. prostorově – obchodní domy, supermarkety, burzy, 
tržiště, …

2. funkčně – trh práce, finanční trh, …

- aby trh správně fungoval, musí na něm působit 
konkurence 



Konkurence 

= hospodářská soutěž

předpoklady pro vznik konkurence

1. 2 a více prodávajících

2. nabízí podobné zboží

3. nabízí zboží podobné skupině zákazníků

4. nabízí zboží za podobnou cenu

Konkurence je ovlivňována – kupní silou domácností, politickou 
situací, legislativou, dostupností zdrojů, umístěním trhu, …



Poptávka

= množství zboží, které je kupující ochoten koupit za co nejnižší 

cenu

Pro kupujícího je klíčová velikost ceny

1) je-li cena vysoká, tím více kupujících o koupi přemýšlí, 

koupi odkládá a poptávka klesá. 

2) je-li cena nižší, tím více zboží koupíme, poptávka roste



Výchozí tabulka pro sestrojení grafu 

poptávky

Cena jablek v Kč za 1 kg Množství jablek v kg

40 1

35 3

30 4

25 7

20 10

15 14



Poptávka



Co poptávku ovlivňuje?

 Příjmy domácností

 Změna struktury spotřeby domácností

Cena komplementů

Cena substitutů

Vkus, zvyky

Reklama

 Podmínky spotřeby, …



Posuny poptávkové křivky

doprava

 zvýší se příjmy 

domácností

 zvýší se počet 

obyvatelstva

 zboží přijde do módy

 zlevní se komplementy

doleva

 sníží se příjmy 

domácností

 zvýší se spořivost 

obyvatelstva

 úbytek obyvatelstva



Nabídka

= množství zboží, které je prodávajíc ochoten prodat 

za co nejvyšší cenu

Pro prodávajícího je klíčová cena

1. s rostoucí cenou roste chuť prodávajícího zvyšovat 

nabídku a tím dosáhnout vyššího zisku

2. s poklesem cen chuť prodávat takové zboží klesá



Výchozí tabulka pro sestrojení grafu nabídky

Cena jablek v Kč za 1 kg Množství jablek v kg

40 3

35 9

30 14

25 18

20 21

15 25



Nabídka



Co ovlivňuje nabídku?

Cílem podnikatele je zisk

Konkurence

Ceny vstupů

Ceny substitutů a komplementů

 Změny výrobních podmínek

 Změny v organizaci trhu, aj.



Posunutí nabídkové křivky

doprava

 lepší technologie

 snížení nákladů na 
vstupy

 snížení cen substitutů

 snížení cen 
komplementů

 další konkurence

doleva

 zvýšení cen vstupů

 zvýšení cen substitutů

 zvýšení cen komplementů

 aj.
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