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Anotace 

V první části práce jsou uvedeny zákony České republiky, které ve svém znění obsahují 

právní úpravu, kontrolu a regulaci cen a zároveň upravují působnost správních úřadů. V další 

části jsou vysvětleny pojmy inflace, míra inflace, cenové indexy, druhy a členění inflace 

zároveň s možnými dopady a důsledky inflace na ekonomiku státu, fixní důchody či reálné 

mzdy. Další část práce je zaměřena na cenovou tvorbu a cenovou politiku, jako jednu 

z nejdůležitějších aspektů při dosažení stanovených cílů a úspěchů podniku. Jsou zde 

rozpracovány metody stanovení ceny a možné dopady na nabídku a poptávku. V poslední 

části je zpracován do tabulek a grafů vývoj cen elektrické energie, zemního plynu, černého a 

hnědého uhlí v uplynulých letech. 

Klíčová slova: Inflace, CPI, cenový index, cena, cenová politika 

Summary 

Within the first part of this essay an overview of laws of the Czech Republic is 

introduced, which are focused on legal regulations, policing and governing of prices including 

determination of administration forces. In the next part of the work some basic terms are 

explained such as inflation, rate of inflation, price index, classification of inflation including 

possible impacts. An influence of inflation on the state economy, fixed revenues or real wages 

are also explained. The third part is concentrated on pricing and prices policy as one of the 

most important aspects of the success in entrepreneurship. Methods of pricing are treated and 

their possible impacts on supply and demand are discussed. Within the last part of the essay 

the prices developments (electricity, natural gas, hard and brown coal) in some last years are 

illustrated by means of graphs and tables.  

Key words: inflation, CPI, price index, price, pricing policy  
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Marie Žitná: Cena a cenová politika v ČR 

1. ÚVOD 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na inflaci jako projev ekonomické nerovnováhy, dále 

pak na nejčastěji používané míry inflace a vývoj inflace od roku 1989. Existuje několik druhů 

inflace z hlediska kvantitativního ve vztahu k tempu růstu výroby, podle jejichž důsledku 

můžeme hodnotit hospodaření státu. Důsledky inflace se promítají do fixních důchodů, 

reálných mezd a také do rovnováhy ekonomiky státu. 

Další část bakalářské práce je zaměřena na cenovou tvorbu a cenovou politiku, která má 

klíčové místo v prosazování podnikatelské strategie, zejména pak v marketingu podniku. 

Cenová tvorba velmi často rozhoduje o úspěchu firmy na trhu, proto by jí měla být věnována 

velká pozornost. V podvědomí většiny lidí je, že cena jako taková se rovná hodnotě zboží. 

Skutečnost je ale taková, že cena je peněžní vyjádření hodnoty zboží, nebo-li výše peněžní 

úhrady zaplacené na trhu za prodaný výrobek či poskytovanou službu. Měřítkem ceny je 

speciální zboží, které označujeme slovem „Peníze“. Cena je nejpružnějším nástrojem 

marketingového mixu. V této práci jsou definovány cíle podniku při stanovení ceny, tudíž 

stav, kterého chce podnik dosáhnout, např. zisk, tržní podíl, růst objemu prodeje, návratnost 

investic atd. Podnik si při stanovení ceny může vybrat z několika metod stanovení ceny. 

Existuje několik druhů cen např. tržní cena, která vzniká při aktuálním vztahu nabídky a 

poptávky, rovnovážná cena tzv. cena kompromisu, smluvní cena, která se stanovuje na 

základě vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím a další druhy cen. 

Další část bakalářské práce je věnována vývoji cen elektrické energie, zemního plynu, 

černého a hnědého uhlí. Předpokládat vývoj cen energií je velmi obtížné. Jisté je, že dotování 

některých vybraných energií nemůže trvat donekonečna a vše bude záviset na odvaze vlády 

k postupné deregulaci. 

Vybrané téma jsem se rozhodla zpracovat, protože si myslím, že správně stanovená cena 

zboží či služeb a dobře vedená cenová politika podniku je základem k dosažení stanovených 

cílů podniku. Cílem mé práce je vysvětlit všechny možnosti stanovení ceny tak, aby vedla 

k dosažení cílů a objasnit příčiny a důvody vzniku inflace a její důsledky jak na obyvatele, tak 

i na ekonomiku státu. 
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2. LEGISLATIVA V OBLASTI CEN  

V České republice jsou zákony, které obsahují ve svém znění jak právní úpravu, regulaci 

a kontrolu cen, tak upravují působnost ministerstev a jiných správních úřadů. 

2.1. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 

Zákon o cenách se vztahuje na uplatňování, kontrolu a regulaci cen výrobků, prací, 

výkonů a služeb pro tuzemský trh, včetně cen zboží určeného pro vývoz a cen zboží z dovozu. 

Vztahuje se též na postupy při převodu práv, převodu a přechodu vlastnictví k nemovitostem, 

na práva a povinnosti právnických a fyzických osob, federálních ústředních orgánů státní 

správy a příslušných orgánů republik při uplatňování, regulaci a kontrole ceny např. podle 

zákona o spotřebních daních č. 587/1992 Sb., mohou usměrňovat tvorbu cen (regulaci cen)  

[5,8]. 

Tento zákon nastartoval proces liberalizace cen k 1.1.1991, kdy byla zahájena 

transformace z centrálně direktivní ekonomiky k ekonomice tržní. Během jeho platnosti 

proběhly pouze dílčí nezbytné úpravy reagující např. na nutnost přizpůsobení se podmínkám 

stanoveným v předpisech Evropských společenství, na rozšíření důvodů pro uplatnění 

regulace u tabákových výrobků, pro účely odvodu spotřební daně nebo pro označování zboží 

měrnými cenami. V zásadě lze hmotně právní úpravu obsaženou v zákonu o cenách hodnotit 

jako dostatečně liberální a vyhovující jak pro vlastní proces transformace, tak pro běžné 

fungování ekonomických vztahů založených plně na tržních principech. Nicméně v oblasti 

procesní a formální se v zákoně projevuje nedostatečná úprava zmocnění Ministerstva financí 

k vydání prováděcích předpisů, které je vymezeno v zákoně č. 265/1991 Sb., o působnosti 

orgánů České republiky v oblasti cen ve znění pozdějších předpisů [9]. 

Zákon o cenách upravuje sjednocování ceny, regulaci a způsoby regulace ceny, věcné a 

časové usměrňování cen, cenové moratorium, cenovou evidenci, cenové informace, 

označování zboží cenami, cenovou kontrolu, porušení cenových předpisů, řízení a sankce při 

porušení cenových předpisů. Ministerstvo financí chce zákon novelizovat, hlavně zapracovat 

evropské směrnice o ochraně spotřebitele, podle které musí prodávající označit výrobek 

konečnou cenou, tedy i s DPH a případnými dalšími příplatky [9].  
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2.2. Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti 

cen  

Zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen upravuje působnost 

ministerstev, finančních ředitelství, jiných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti cen. 

Správní orgány, které mohou svými zásahy působit na cenu: 

• Ministerstvo financí; 

• Ministerstvo zdravotnictví; 

• Státní ústav pro kontrolu léčiv; 

• Ministerstvo dopravy a spojů; 

• Český telekomunikační úřad; 

• Energetický regulační úřad; 

• Celní úřad Kolín; 

• Finanční ředitelství; 

• Státní energetická inspekce; 

• Krajský úřad + kraj; 

• Obecní úřad + obec [6,10]. 

2.3. Vyhláška č. 580/1990 Sb. 

Touto vyhláškou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Obsahuje výkon cenové 

kontroly a ukládání pokut za porušení cenových předpisů [7,11]. 

2.4. Vliv státní politiky na cenu 

Kromě základních faktorů typu nabídky, poptávky, konkurence a nákladů ovlivňuje cenu 

výrobků a služeb i stát prostřednictvím cenové regulace a různých daní (např. spotřební daň, 

DPH atd.) [4]. 

V některých případech nás může stát omezovat zákony, nařízeními a vyhláškami, které 

omezují volně stanovenou cenu. Tato omezení se většinou týkají zájmů sociálně slabších 

skupin obyvatelstva (např. regulace cen spotřeby plynu a energií, nájemného aj.). Pod 

kontrolu státu se dostávají také ceny výrobků spadajících pod monopolní výrobce a velmi  
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důležitá je rovněž antidumpingová legislativa, která zakazuje ceny dovážených výrobků pod 

úrovní cen či nákladů domácích výrobců [4]. 

2.5. Cenová regulace a cenový dohled 

Jako nástroj bránící selhání trhu, může být uplatněn vedle ochrany hospodářské soutěže 

(případně ochrany proti nekalé soutěži) cenový dohled a cenová regulace. Cenový dohled je 

zaměřen především na ty subjekty, které zaujímají na trhu takové postavení, že svého 

postavení mohou zneužít ve svůj vlastní prospěch a zároveň v neprospěch svých tržních 

partnerů. Jedná se zejména o regulaci monopolů, která je v moderní tržní ekonomice nezbytná 

a v západoevropských zemích běžná [4]. 

Z hlediska mikroekonomické teorie jde o snahu eliminovat mimořádný monopolní zisk, 

tzn. stanovit regulovanou cenu (Preg) daného produktu tak, aby zahrnovala průměrné náklady 

na výrobu tohoto produktu v monopolní (dominantní) firmě. Z hlediska obecné teorie by byla 

optimální situace, kdyby tržní cena (Popt) byla rovna mezním nákladům. V případě Preg  by byl 

eliminován mimořádný monopolní zisk, zároveň by bylo zvýšeno množství produkce a zvětšil 

by se přebytek spotřebitele. V případě ceny Popt by byly eliminovány i náklady mrtvé váhy, 

avšak firma by vyráběla se ztrátou [4]. 

Praktická realizace teoretického záměru stanovit ideální regulovanou cenu naráží na 

problém vyčíslení této reálné ceny Preg. Výpočet a prokazování velikosti průměrných nákladů 

regulované firmy ze strany regulátora je často velmi sporné, problematické a prakticky téměř 

nemožné. Pokud jsou předmětem prokazování nadměrně vysoké monopolní ceny daného 

produktu, je potřeba u srovnání vycházet z cen, kterých by bylo dosaženo v konkurenčním 

prostředí. Takové ceny nelze reálně zjistit, neboť jsou pouze fiktivní. Pro přibližný odhad 

fiktivních cen se používají dvě metody: 

• metoda cenového porovnání – tato metoda porovnává úroveň cen na obdobném trhu 

v zahraničních zemích (po kursových a jiných úpravách), nebo úroveň cen před a po 

vzniku monopolu na daném trhu, popřípadě se porovnávají přímo ceny dominantního 

podniku s cenami ostatních podniků na daném trhu; 

• metoda ziskové a nákladové kontroly – základem této metody je porovnání 

přiměřenosti nákladů k dosaženému zisku, jestliže je snížení nákladů přiměřené růstu 

produktivity, rozlišuje náklady zbytné a nutné. Je zřejmé, že použití této metody je 

omezené a používá se jen tehdy, pokud nelze použít metodu cenového porovnání [4]. 
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Cenový dohled by měl být především nástrojem mimořádné korekce cenového excesu, 

v žádném případě by neměl být prostředkem k řízení cenového vývoje. Přímé zásahy do 

cenového vývoje je nutno uskutečňovat s maximální obezřetností, protože fixování ceny může 

vést k nevyváženosti na trhu. Vláda musí v takových případech velice přesně vymezit 

postavení podezřelého subjektu na trhu, zda skutečně zaujímá takové postavení na trhu a kdy 

je nutno podrobit jeho cenovou tvorbu kontrole. Při neodůvodněných a častých zásazích vlády 

do cenové tvorby tržních subjektů hrozí riziko pokřivení tržních vztahů a vzniku velké 

nerovnováhy na trhu. Cenový dohled a cenovou regulaci je přípustné použít pouze 

v případech, kdy je fungování tržního mechanismu značně oslabeno a hospodářství se nachází 

ve stavu hluboké nerovnováhy. Tato opatření vlády leží již na rozhraní mezi moderní 

hospodářskou politikou a státním dirigismem (řízení hospodářství státem). Ve standardní tržní 

ekonomice připadá cenová regulace a cenový dohled v úvahu v případě přirozeného 

(síťového) monopolu [4]. 
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3. INFLACE 

Inflace je projev ekonomické nerovnováhy, jejímž vnějším znakem je růst cenové 

hladiny. Kdyby byla inflace vždy dokonale anticipovaná a vyrovnaná, nepředstavovala by 

žádné velké ekonomické břemeno [2,3]. 

3.1. Míra inflace 

Míra inflace, neboli také velikost inflace, je definována jako míra změny cenové hladiny. 

K jejímu měření se používá index spotřebitelských cen CPI [2]. Postupujeme tak, že si 

vypočteme procentní změnu ve výši cenového indexu (CPI) během sledovaného roku. 

[%]100*1

t

tt

CPI
CPICPI

r
−

= + , kde¨ 

r   roční míra inflace; 

CPI   index spotřebitelských cen (v desetinném tvaru);  

CPIt   index spotřebitelských cen v roce, za který zjišťujeme míru inflace; 

CPIt-1  index spotřebitelských cen v předcházejícím roce [3]. 

Informace o dosažené míře inflace jsou využívány např. pro účely valorizace důchodů, 

sociálních příjmu či mezd a také v souvislosti s nájemními či jinými smlouvami, v nichž je 

zakotveno např. finanční plnění v závislosti na vývoji inflace [2,3]. 

Podmínkou pro správnou interpretaci míry inflace je přesné, věcné, časové a prostorové 

vymezení. To znamená jednoznačně uvést období, za které je míra inflace uváděna a dále 

základ, k němuž se vymezené období porovnává [2,3]. 

Nejčastěji používané míry inflace jsou: 

• míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen; 

• míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci 

předchozího roku; 

• míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci; 

• míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období; 

• míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období [3]. 
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Tabulka 1: Vývoj inflace v ČR od roku 1989. 

ROK MÍRA 
INFLACE [%] 

1989 1,4 
1990 9,7 
1991 56,6 
1992 11,1 
1993 20,8 
1994 10,0 
1995 9,1 
1996 8,8 
1997 8,5 
1998 10,7 
1999 2,1 
2000 3,9 
2001 4,7 
2002 1,8 
2003 0,1 
2004 2,8 
2005 1,9 
2006 2,5 
2007 2,8 
2008 6,1 

Pramen: [12 + vlastní zpracování]. 

Graf 1: Vývoj míry inflace v ČR od roku 1989 v [%]. 
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Pramen: [12 + vlastní zpracování]. 
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3.1.1. Cenový index, CPI, PPI 

Cenový index – je vážený průměr jednotlivých cen, kde je dána váha ceny ekonomickým 

významem každé komodity. Jedním z nejdůležitějších cenových indexů je index 

spotřebitelských cen (CPI) a index cen výrobců a deflátor GNP [2]. 

CPI index spotřebitelských cen – měří náklady tržního koše spotřebních statků a služeb. 

Je založen na cenách potravin, obydlí, dopravy, paliv, oděvů, lékařské péče, školní a 

vzdělávací péče a ostatních komodit, které jsou potřebné pro každodenní život. Je založen na 

principu, že každá položka má fixní váhu, která představuje důležitost v rozpočtech výdajů 

spotřebitelů [2]. 

Například spotřebitelé mají tři komodity: 

a) potraviny; 

b) obydlí; 

c) lékařskou péči. 

Ze svého rozpočtu utratí 20 % za komoditu A, 50 % za komoditu B, 30 % za komoditu C. 

Stanovíme si cenu každé komodity pro rok 2005 na 100,- Kč, takže CPI=100. 

CPI2005 = [(0,20x100) + (0,50x100) + (0,30x100)] 

Dále si vypočteme míru inflace a CPI pro rok 2006, když víme, že komodita 

A vzrostla o 2 % = 102 % 

B vzrostla o 6 % = 106 % 

C vzrostla o 10 % = 110 %  

CPI2006 = [(0,20x102) + (0,50x106) + (0,30x110)] 

CPI2006 = 106,4 

CPI2005 = 100 

Míra inflace v roce 2006 je [(106,4 – 100) / 100] x 100 = 6,4 % za rok [2]. 

Vady CPI 

a) problém indexních čísel – týká se vhodného období, které má být použito jako 

základní rok. Jestliže spotřebitelé nahrazují dražší statky relativně levnějšími, je 

výsledkem nadhodnocování skutečných životních nákladů [3]. 

b) změna kvality statku – nepromítá se zde změna kvality, např. že osobní počítače jsou 

rychlejší, menší, že mobilní telefony mají více funkcí, že dětské autosedačky jsou 

bezpečnější atd. [2].  
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PPI index cen výrobců – je nejstarším indexem a počítá se od roku 1890. Hladina cen je 

měřena na úrovni výrobců nebo velkoobchodů. Obsahuje zhruba 3400 komodit, je velmi 

podrobný a důležitý a používají jej zejména firmy [2]. 

Druhy cenových indexů, které jsou veřejností nejvíce využívány: 

• indexy cen stavebních prací a stavebních objektů; 

• indexy cen průmyslových výrobců; 

• indexy cen zemědělských výrobců; 

• indexy cen tržních služeb v produkční sféře [12]. 

3.2. Druhy inflace 

Rozlišují se následující typy inflace: 

a) zjevná (otevřená) inflace – pokud je ekonomická nerovnováha spojena s růstem cenové 

hladiny, tento druh inflace je možné změřit [3]; 

b) potlačená (blokovaná) inflace – inflace na první pohled není patrná. Projevuje se např. 

vynuceným růstem úspor (lidé se předzásobují), existencí nedostatkového zboží (např. 

dříve kakao), rozvojem černého trhu. Zde je nutné po určité době přizpůsobit 

administrativní ceny a obnovit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Těmito kroky se 

inflace přemění na otevřenou [3]; 

c) skrytá inflace – je to stav, kdy není v oficiálních cenových  indexech zachycen vývoj cen 

výrobků a služeb produkovaných stínovou ekonomikou. Je to případ kdy cenové indexy 

nevykazují skutečný růst cenové hladiny, např. při poklesu kvality statků i když jejich 

cena se nemění, nebo přehodnocení a omezení výdajů na zbytné statky, kdy jejich ceny 

rostou pomalu a spotřebitel tyto výdaje přesune raději na statky nezbytné, nebo při nových 

statcích, které nebyly v době tvorby spotřebního koše do něj zahrnuty  [3]. 
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3.3. Členění inflace z hlediska kvantitativního ve vztahu k tempu růstu 

výroby 

Inflaci dělíme na mírnou, pádivou a hyperinflaci. 

3.3.1. Mírná (plíživá) inflace 

Tempo růstu cen nepřekračuje tempo růstu výroby. Roste nominální i reálný produkt. Je 

to jednociferná inflace do 10 %, tato inflace je lidmi považována za přijatelnou. Lidé při této 

inflaci důvěřují penězům, setrvávají u oběživa, protože jeho hodnota se nebude rychle 

snižovat. Drží peníze v bankách, na úsporových vkladech s nízkými výnosy a jsou ochotni 

podepisovat dlouhodobé smlouvy, věří, že jejich peníze si uchovají svou reálnou hodnotu 

[2,3]. 

3.3.2. Pádivá (cválající) inflace 

Tempo růstu výroby již začíná zaostávat za tempem růstu cen. Je to dvoj či troj ciferná 

inflace 10 %, 20 %, 100 %, 200 % ročně. Při plném rozvinutí pádivé inflace nastávají vážné 

hospodářské poruchy, peníze začínají ztrácet svou kupní sílu a lidé se jich pro to snaží držet 

co nejméně. Začínají se uchylovat k zahraniční měně jako je dolar a vyhýbají se tomu, aby 

drželi více peněz. Kupují domy, hromadí statky a zásadně nepůjčují peníze. Finanční trhy 

začínají odumírat. Pádivá inflace není řídkým jevem a může vypuknout i ve vyspělých 

ekonomikách [2,3]. 

3.3.3. Hyperinflace 

Je to tzv. rakovina inflace, je to smrtelný druh inflace. Tempo růstu cen je vysoké a nemá 

již žádnou souvislost s tempem růstu výroby, pohybuje se v  1000 % ročně a víc. 

Hyperinflace se vyskytuje velmi zřídka. Ceny se často mění a jsou vysoce nestabilní, reálné 

mzdy kolísají dolů a nahoru. Množství peněz i ceny jsou vyhnány do astronomických výšek a 

peníze přestávají plnit svou funkci a částečně dochází k barteru (přímá směna zboží bez 

použití peněz). Např. v roce 1922 obligace v hodnotě 300 mil. dolarů a o dva roky později by 

jste si za toto množství nekoupili ani kousek žvýkačky. Tento stav nelze udržet a zpravidla 

vede k měnové reformě nebo k vážnému hospodářskému kolapsu. Vyskytuje se hlavně jako 

špatný následek války či revoluce, nebo během války [2,3]. 
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Graf 2: Německá hyperinflace v letech 1922 – 1924. 
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Německo si v tomto období nemohlo vypůjčit ani dostatečně zvýšit daně na zaplacení 

vládních výdajů. Začali tisknout oběživa a od počátku roku 1922 do 12/1923 vzrostla zásoba 

oběživa sedmmiliard krát  a ceny se také zvýšily z důvodu toho, že lidé se zbavovali svých 

peněz. 
Pramen: [2 + vlastní zpracování]. 

3.4. Příčiny inflace 

Podle toho, zda je inflace vážená poptávkou nebo nabídkou rozlišujeme: 

- poptávkovou inflaci (demand – pull inflation); 

- nabídkovou inflaci (cost push inflation) [3]. 
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3.4.1. Poptávková inflace  

K poptávkové inflaci může dojít, když růst agregátní poptávky převyšuje růst 

potencionálního produktu. Agregátní poptávka se skládá z výdajů na investice, na spotřebu, ze 

státních výdajů a čistého exportu [3]. 

Důvody vzniku poptávkové inflace: 

a) investiční výdaje – jsou značně těkavé, neboť jsou spojené s multiplikačním a 

akceleračním principem. Investiční výdaje jsou takové výdaje, které nepřinesly 

odpovídající růst nabídky a vyvolaly nadměrný růst agregátní poptávky, např. firmy 

mají tendenci přehnaně investovat při přehnaném růstu ekonomiky a tak poptávka po 

nových technologiích nebo stavebních pracích výrazně předčí nabídku; 

b) mzdy – k inflaci dojde, pokud růst produkce při skutečném produktu, který odpovídá 

potencionálnímu produktu, převýší růst nominálních mezd, odbory tlačí na větší růst 

mezd, než by odpovídal produktivitě práce; 

c) levný úvěr – může prosadit stát. Zvýší tak spotřební a investiční výdaje a otevře tak 

cestu poptávkové inflaci; 

d) snížení daní – vede ke zvětšení objemu koupěschopné poptávky; 

e) zvýšení státních výdajů – pokud je větší než růst nabídky stává se tak při deficitech 

státního rozpočtu; 

f) čistý export – souvisí s ním importovaná inflace, např. růst cen dovážených surovin na 

světových trzích (ropa) nebo znehodnocení kursu domácí měny prodraží dovážené 

vstupy a zároveň stimuluje čistý export [3]. 
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Graf 3: Poptávková inflace. 
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Inflace je tažená poptávkou. 

Pramen: [3 + vlastní zpracování]. 

3.4.2. Nabídková inflace  

K nabídkové inflaci může dojít, i když skutečný produkt je nižší než potencionální. 

Posune se agregátní křivka nabídky směrem nahoru z důvodu zvýšení nákladů. 

Důvody vzniku nabídkové inflace: 

a) nedokonalá konkurence – na tržní ceny mají vliv firmy v monopolním nebo 

oligopolním postavení. Pokud zvýší ceny a jejich výrobky slouží jako meziprodukty, 

zvýší se náklady ostatním výrobcům; 

b) mzdy – na zvýšení celkových nákladů se může odrazit i pokud odbory prosadí zvýšení 

mezd, neboť mzdy se sice zvýší, ale produktivita práce zůstává stejná; 

c) politické události – mohou vyvolat zdražení dovážených surovin a energetických 

zdrojů a tím se zvyšují ceny produktů; 

d) přechod na méně kvalitní zdroje nebo energii – při přechodu na méně kvalitní zdroje 

nebo energii mohou vznikat další vedlejší náklady spojené s produkcí finálního 

produktu a tím se zvýší celkové náklady [3]. 
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Graf 4: Nabídková inflace. 
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nabídkou. Díky zvýšení výrobních nákladů se křivka agregátní nabídky posune krátkodobě vzhůru. 

Pramen: [3 + vlastní zpracováni]. 

3.5. Očekávaná inflace 

Je inflace kdy dochází ke změnám v agregátní nabídce či poptávce. Firmy a domácnosti 

přepokládají určitou míru inflace. Počítají s ní a přihlížejí k ní při jednáních o výši mezd, 

určování výše úroku atd. 

3.6. Důsledky inflace 

Důsledky inflace se promítají do fixních důchodů, reálných mezd a také do rovnováhy 

ekonomiky státu [3]. 

1) Přerozdělovací efekt: 

a) postihuje příjemce fixních důchodů, kdy jejich nominální výše fixních důchodů se 

nemění, ale jejich reálná kupní síla klesá; 

b) nepříznivě ovlivňuje mzdy a platy, neboť při mírné inflaci reálné mzdy obvykle 

rostou, ale při cválající inflaci se prosazuje tendence k poklesu reálných mezd; 

c) pokles hodnoty vkladů a půjček, pokud je míra inflace vyšší než nominální úroková 

míra. Ztrácejí věřitelé a získávají dlužníci. (Př.: pokud je inflace 100 % koupím o ½ 

míň, abych mohla koupit stejné množství musel by být úrok větší než 100Kč); 

d) nepostihuje vlastníky hmotných statků, protože s inflací stoupá cena majetku [3]. 
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2) Sociální dopady: 

Sociálně slabší skupiny obyvatelstva inflaci pociťují výrazněji, protože obvykle nejsou 

majiteli reálných hodnot. Jejich životní úroveň tedy závisí na výši peněžních důchodů [3]. 

3) Rovnováha ekonomiky: 

a) pádivá inflace nominálně zvyšuje poptávku, reálně ji však snižuje, což může vyvolat 

recesi, kdy reálný produkt poklesne pod úroveň potencionálního; 

b) mírná inflace posiluje agregátní poptávku úměrně růstu nabídky a stimuluje tak 

výrobu a zaměstnanost; 

c) inflace mění strukturu spotřeby, pokud rostou ceny základních životních potřeb, 

snižuje se tím zdroj důchodů použitelných na jiné výrobky či služby, což vyvolá 

strukturální přesuny ve výrobě a ty mohou narušit rovnováhu hospodářství; 

d) pokud je vyšší inflace v zemi než v zahraničí, posilují se dovozy a tím roste převaha 

nabídky nad poptávkou. To oslabuje podněty k ekonomickému růstu v zemi; 

e) při nerovnoměrném tempu inflace a při pohyblivých měnových kursech dochází 

k jejich výkyvům. Projeví se to v rostoucí nestabilitě všech toků, které spojují zemi se 

zahraničím což může ohrozit ekonomickou rovnováhu země [3]. 
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4. CENOVÁ TVORBA 

Vše, co nám ovlivňuje výši ceny musíme při jejím stanovení zohlednit tak, abychom 

uspokojili zájmy podniku a zároveň dosáhli stanovených cílů. 

4.1. Cenová politika 

Cenová politika má klíčové místo v prosazování podnikatelské strategie, zejména pak 

v marketingové oblasti. Každý podnik si stanoví svou vlastní cenovou politiku, která se 

přizpůsobí podnikové strategii a každé podnikové strategii odpovídá jiná cenová politika [4]. 

Cenová politika je soubor pravidel, které ovlivňují rozhodování o tvorbě ceny. Výsledné 

rozhodnutí musí být v souladu s cíli podniku, postavením podniku na trhu, omezujícími 

předpisy a zákonnými předpisy (spotřební daň, DPH) [4]. 

Cenová politika velmi často rozhoduje o úspěchu firmy, z tohoto důvodu je nezbytně 

nutné si při vytváření cenové strategie položit několik zásadních otázek: 

• Kdo bude představovat poptávku po produktech či službách? 

• Jak ovlivní cena jednoho produktu poptávku po ostatních produktech? 

• Jak bude reagovat konkurence? 

• Jak budou reagovat zákazníci? 

• A nejdůležitější otázkou je:  Čeho chceme cenovou strategií dosáhnout? 

Obecně jsou dvě varianty cenových politik, které si mohou podniky zvolit: 

a) politika vysokých cen; 

b) politika nízkých cen [4]. 

a)  Politika vysokých cen 

Tato politika se zaměřuje na bohaté a náročné zákazníky. Dává přednost vyšší kvalitě 

nabízených výrobků a služeb, ale zároveň nabízí i služby spojené s jejich prodejem. Podniky 

se prostřednictvím vyšších cen snaží zvyšovat svůj zisk, ale musí počítat s nízkým objemem 

prodeje [4]. 
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b)  Politika nízkých cen 

Politika nízkých cen se zaměřuje na zákazníky, kteří dávají přednost nízkým cenám na 

úkor kvality poskytovaného zboží a služeb. Podniky sázejí především na vysoký objem 

prodeje svých produktů či poskytovaných služeb, čímž se ale zvyšují náklady na jejich výrobu 

či pořízení [4]. 

4.2. Cena 

Cena je peněžní vyjádření hodnoty zboží, ale v žádném případě se cena nerovná pouze 

hodnotě zboží. Cena se může rovněž charakterizovat jako výše peněžní úhrady zaplacené na 

trhu, za prodaný výrobek či poskytovanou službu. Musíme si ale uvědomit, že výše ceny má 

pro různé zákazníky různý význam, např. vysoká cena přiláká zákazníky s vyššími příjmy. 

Stanovení nízké ceny může naopak některé zákazníky odradit od koupě nabízeného zboží a 

služeb, neboť se zákazník může domnívat, že se nejedná o kvalitní zboží nebo služby [4]. 

Cena je jedním z nejdůležitějších činitelů ovlivňující poptávku zákazníků po zboží. Při 

správně stanovené tržní ceně dochází ke shodě mezi konkrétním zájmem podniku, jenž 

výrobek vyrábí a hodnotou, který má výrobek pro zákazníka [4]. 

Každá služba nebo výrobek má svoji hodnotu, tedy cenu. Měřítkem ceny je speciální 

zboží, které označujeme slovem „ Peníze“ [4].  

Peníze mají mnoho forem: 

• hotovostní peníze, což jsou bankovky a mince různých měn (např. Euro, Dolar); 

• bezhotovostní peníze, které představují např. cenné papíry, bankovní obchody atd. [4]. 

Směnná hodnota a cena 

Směnnou  hodnotou  nazýváme kvantitativní poměr, ve kterém se určité zboží směňuje na 

trhu s ostatním. Specifickou formou směnné hodnoty je cena (Price – P), což je směnná 

hodnota vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu [1]. 

Relativní cena – je to pojem, který nám poskytuje informaci, že cena porovnává hodnotu 

různých zboží navzájem [1]. 
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Cena jako nástroj marketingového mixu 

Cena je jedním z nástrojů marketingového mixu, což je soubor nástrojů používaných 

firmou, které umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu [4]. 

Cena je zároveň nejpružnějším nástrojem marketingového mixu, protože ke změně ceny 

dochází velmi často. Navíc je cena jediným nástrojem, který podniku přináší tržby. Ostatní 

nástroje tvoří pouze náklady. Cena se na trhu vytváří převážně působením nabídky a poptávky 

a zároveň je nejdůležitějším činitelem ovlivňujícím poptávku [4]. 

Kromě ceny do marketingového mixu patří: 

• výrobek; 

• místo; 

• propagace; 

• lidé; 

• procesy; 

• materiálové prostředí [4]. 

4.3. Cíle podniku při stanovení ceny 

Cíle podniku můžeme charakterizovat jako vyjádření stavu, kterého chce podnik 

dosáhnout. Cíle tedy znamenají konečný stav, ke kterému by měly všechny aktivity a činnosti 

podniku směřovat [4]. 

Zisk 

Pro mnoho podniků je zisk rozhodujícím faktorem při stanovení výše ceny. Podniky si  

musí stanovit takovou výši ceny, která pokryje úplné náklady spojené s pořízením nebo 

výrobou zboží či služeb a navíc bude obsahovat určitou míru zisku [4]. 

Jestliže si firmy vytyčí jako cílový záměr dosažení zisku, zpravidla usilují o jeho 

maximalizaci. V tom případě si podnik stanoví cenu v takové výši, aby zabezpečila 

krátkodobý cíl, kdy chce podnik dosáhnout maximálního zisku, ale zároveň musí věnovat 

pozornost i cenové citlivosti. Existuje často představa, že maximální zisk bude dosažen vyšší 

cenou. V praxi to však působí obráceně, neboť vyšší cena může odradit zákazníka, čímž klesá 

poptávka a především klesá zisk. Vyššího zisku lze dosáhnout i nízkými cenami a velkým 

objemem prodeje [4]. 
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Tržní podíl  

Častým cílem podniku je zvyšování tržního podílu. Tržní podíl je jeden z hlavních 

ukazatelů, který stanovuje pozici firmy na trhu a vyjadřuje procentuální podíl prodeje 

podnikových produktů a služeb v porovnání s podíly ostatních hlavních konkurentů [4]. 

Chceme-li zvýšit tržní podíl, pak stanovíme zpravidla nižší nebo průměrné ceny než má 

konkurence, ale v tomto případě musí mít podnik dostatečný základní kapitál nebo jiné 

vysoce ziskové výrobky [4]. 

Růst objemu prodeje 

Zvýšení objemu prodeje je cíl podniku, který neklade velký důraz na velikost tržního 

podílu nebo dosažení zisku. Tento krátkodobý zájem je spojen především s prodejem 

nadbytečných zásob ve skladech a využitím přechodně nevyužité kapacity. Běžně se s tím 

setkáváme u posezónních či povánočních výprodejích. Cílem těchto výprodejů je uvolnění 

prostor pro nové zboží [4]. 

Návratnost investic 

Nejčastěji se využívá u akciových společností. Zájem všech akcionářů je, aby jejich 

vložený kapitál neboli investice do firmy přinášely co nejvyšší zisk s ohledem na míru rizika 

[4]. 

Návratnost investic je dlouhodobým cílem, který se měří jako podíl vlastního kapitálu 

k zisku. Při tomto cíli zvažujeme jednotlivé alternativy vynaložených investic na výrobu 

příslušného výrobku s možností vynaložení investice do jiné podnikatelské aktivity [4]. 

Udržení pozice firmy na trhu (status QUO) 

Stabilizaci pozice na trhu si volí firmy, které jsou spokojeny se svým dosavadním 

postavením na trhu. Tomu přizpůsobují i ceny, které se pohybují v průměrných cenách 

konkurence, což firmě zajistí stálý objem prodeje a zisky na konstantní úrovni [4]. 

Kvalita výrobků a služeb 

Stanovení ceny by mělo být úměrné vyšší kvalitě výrobků či služeb, neboť kvalitní zboží 

a služby jsou spojeny s vyšší cenou, která je v podvědomí zákazníků zárukou vysoké kvality 

[4]. 
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Přežití 

Mezi základní cíle podniku patří přežití firmy v těžkém konkurenčním boji. Jde o 

krátkodobý až přechodný cíl, kdy se stává zisk méně důležitým než samotné přežití. 

K takovým situacím dochází v momentech, kdy na trhu s velkou konkurencí dojde náhle ke 

změně preferencí na straně poptávky nebo při ztrátě významných trhů. Poté většinou 

následuje velké snižování cen, které ve své výši neobsahují žádný zisk nebo jsou dokonce 

ztrátové. Tyto krátkodobé ztráty mohou být chápány jako investice do budoucích zisků [4]. 

Zabránění konkurenci vstoupit na trh 

Podnik si může stanovit za cíl udržení dominantního podílu na trhu. Toho lze dosáhnout 

tím, že stanoví své ceny v takové výši, aby odradil konkurenty a zabránil jim ve vstupu na trh 

ekonomickými nástroji. Naopak v jiných případech si může podnik zvolit politiku vysokých 

cen, aby umožnil slabším a menším konkurenčním firmám, které jej neohrožují, udržet se na 

trhu a vyhnout se tak problémům s antimonopolními zákony [4]. 

4.4. Metody stanovení ceny 

Východiskem při hledání ceny je cenový cíl, který je ovlivňován mnoha faktory a tyto 

faktory lze shrnou do 3 základních skupin: 

• poptávka; 

• náklady; 

• konkurence [4]. 

Z těchto faktorů vycházejí základní cenové metody a hledají cenu, která je pro firmu 

jakýmsi přijatelným kompromisem. Volba metody tedy závisí na záměrech podniku, na jeho 

krátkodobých a dlouhodobých cílech, na podmínkách, v nichž se firma nachází a na fázích 

životního cyklu výrobku [4]. 

Metody stanovení ceny jsou: 

• nákladově orientovaná cena; 

• metoda orientovaná na konkurenci; 

• metoda podle vnímání hodnoty zákazníkem; 

• metoda orientovaná na poptávku; 

• smluvní a konkurzní cena [4]. 
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Nákladově orientovaná cena 

V této metodě stanovení ceny se vychází z celkových nákladů na pořízení zboží či služeb. 

Tyto náklady se zvýší o určitou přirážku a tím se stanoví výsledná cena. Přirážka k nákladům 

by měla být v takové výši, aby zajistila firmě přiměřený zisk. Tento postup stanovení ceny je 

nejčastěji užíván v maloobchodech a je velmi jednoduchý [4]. 

Výhodou nákladově orientované metody je jednoduchost  výpočtu, zaručená míra zisku u 

každého prodaného výrobku a možnost nastavení nižších cen při větším objemu výroby, 

protože v přepočtu na vyrobený produkt dochází ke snižování fixních nákladů. [4]. 

Tato metoda však skýtá i mnohé nedostatky, jako například malý ohled na konkurenci a 

zákazníka, neodráží skutečnou situaci na trhu, tedy skutečnost, jakou částku jsou zákazníci 

ochotni za výrobek v daném okamžiku zaplatit a neodráží ani skutečný průběh životního 

cyklu výrobku [4]. 

Tento postup stanovení ceny byl dříve jedinou cenovou metodou používanou v České 

republice. Dnes je užívána i ve firmách západních zemí, převážně však ve stabilizovaných 

odvětvích [4]. 

Metoda orientovaná na konkurenci 

Je to zřejmě nejjednodušší metoda stanovení ceny výrobku, která vychází z cen 

konkurentů. Podnik si určí vyšší, nižší nebo stejnou cenu jako konkurence. Tuto cenu pak dále 

upravujeme podle svých cílů, ale také podle finančních možností a tržního podílu. Tato 

metoda se používá v případech, kdy jde firmě o zachování svého postavení na trhu nebo 

udržení tržního podílu, případně když chce firma získat dominantní postavení na trhu. Pokud 

se podnik rozhodne pro tento způsob stanovení ceny, musí vyhodnotit, do jaké míry se jeho 

výrobek odlišuje od výrobků konkurenčních podniků. Nižší cenu firma nasadí,   má-li nízké 

náklady a současně agresivní cíle. Naopak vyšší cenu použije, jedná-li se o dobře zavedenou 

značku nebo liší-li se výrobek výrazně od konkurenčních výrobků [4]. 

Tato metoda má výhodu v jednoduchosti výpočtu ceny a prostřednictvím této metody 

může podnik dosáhnout nebo si udržet určité postavení na trhu výrobků a služeb. Avšak takto 

vytvořené ceny neberou ohled na náklady a nemusí vždy přinést dostatečný zisk. Velkým 

rizikem této metody je možnost, že konkurence si zvolila nesprávně stanovené ceny a v rámci 

konkurenčního boje může dojít k cenové válce [4]. 
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Metoda podle vnímání hodnoty zákazníkem 

Jedná o jednu z nejlepších metod stanovení ceny, která je zaměřena hlavně na 

maximalizaci zisku. Vychází z marketingové koncepce a zahrnuje ocenění výrobků a služeb 

z pohledu zákazníků. Základem ceny je tedy hodnota, jakou má výrobek pro zákazníky. 

Hlavním cílem této metody je porozumět zákazníkovi a vžít se do jeho chápání [4]. 

Cena je reálná, protože vyjadřuje přání zákazníků. Abychom nalákali zákazníky, je třeba 

použít i dalších částí marketingového mixu. Tato metoda je používána zejména u 

nedostatkového nebo luxusního zboží [4]. 

Metoda orientovaná na poptávku 

Metoda stanovení ceny orientovaná na poptávku vychází ze zákona poptávky a nabídky a 

jejím primárním cílem je maximalizace zisku. Vychází rovněž z cenové elasticity poptávky. 

Je tedy závislá na zákazníkovi, zjišťuje jak zákazník vnímá výrobek, jaké výhody u něj 

nachází a kolik je ochoten za tyto výhody zaplatit a jak jej porovnává s nabídkou 

konkurenčních výrobků. Ke zjištění těchto údajů jsou využívány nástroje marketingového 

výzkumu a hledá se závislost mezi cenou a prodaným množstvím. Na základě výzkumu se 

firma snaží stanovit takovou cenu, která přinese největší zisk. Problémem ale může být 

nestabilita poptávky, reakce konkurentů a změny na trhu [4]. 

4.5. Tržní mechanismus 

Cena je na trhu udávána poptávkou a nabídkou [4]. 

4.5.1. Poptávka – D 

Poptávka vyjadřuje ochotu spotřebitelů nakupovat určité množství produktů Q za určitou 

cenu P a představuje vztah mezi množstvím prodaného zboží a tržní cenou [4]. 
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Graf 5: Poptávková křivka. 

   P  

     D 

     

    Q    
Jak je z grafu zřejmé, s rostoucí cenou klesá poptávané množství a naopak, což je charakterem zákon klesající 

poptávky [4]. 

Pramen: [4 + vlastní zpracování]. 

Nízká cena zboží zpřístupní a zároveň je významným psychologickým faktorem, 

způsobujícím zvýšení poptávaného zboží [1]. 

Vliv změny ceny na poptávku 

Graf 6: Posun po křivce poptávky. 

 

  P 

 

 

 

  P2 

  P1 

        d 

    Q2 Q1  Q 
V grafu je znázorněno zvýšení ceny. Pokud je původní cenová hladina P1, tak při této ceně zákazníci poptávají 

množství Q1. S rostoucí cenou až na úroveň P2, klesá poptávané množství, a to na úroveň Q2. 

Pramen: [1 + vlastní zpracování]. 
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Vliv změn cen ostatních statků na poptávku 

Změna ceny statků může mít vliv na poptávku. Vliv na poptávku se různí od druhu statku, 

u kterého byla změněna cena: 

a) nezávislé statky – změna ceny jednoho statku nemá žádný vliv na poptávku po jiném 

statku; 

b) substituty – jsou statky, které lze navzájem zaměnit (chléb-houska, káva-čaj).Jakmile se 

zvýší cena jednoho statku, vyvolá to růst poptávky po statku druhém; 

c) komplementární statky – jsou statky, které se navzájem doplňují (citrón-čaj, automobil-

benzín, deska-gramofon). Jakmile se zvýší cena jednoho statku, vyvolá to pokles poptávky 

po statku komplementárním [1]. 

4.5.2. Nabídka – S  

Nabídková křivka vyjadřuje, kolik výrobků Q jsou výrobci ochotni prodat za určitou cenu 

P. Objem nabídky je závislý na ceně, cena je tedy nezávislá [1,4]. 

Graf 7: Nabídka. 

 

 

  P     S 

 

 

 

 

      Q množství 
S růstem ceny P nabízené množství Q roste a opačně [1]. 

Pramen: [4 + vlastní zpracování]. 

Posun po křivce – změna nabízeného množství vlivem změny ceny.   

Posun křivky – změna nabídky je vyvolána jinými než cenovými vlivy (např. vzrůst nákladů 

na výrobu) [1]. 

2009 24



Marie Žitná: Cena a cenová politika v ČR 

4.5.3. Rovnováha na trhu 

K rovnováze na trhu dochází při rovnovážné ceně P, která nastane v případě, že nabídka 

po daných výrobcích Q se rovná poptávce po daných výrobcích. Na trhu je stav rovnováhy 

velmi vzácný a výjimečný. Na konkurenčním trhu se tato rovnováha nachází v průsečíku 

poptávkové a nabídkové viz. graf [1,4]. 

Graf 8: Zobrazení rovnováhy na trhu. 

 

P       S 

 

 

 

  

   MU>MC         E  MU<MC 

PE  

                        D  

  

         QE              Q  

E rovnováha na trhu (Equllibrium) 

MC mezní náklady 

MU mezní užitek 

QE množství produkce, které bude v této situaci prodáno a zároveň koupeno 

PE  rovnovážná cena 

Pramen: [1,4  + vlastní zpracování]. 

Formování rovnováhy na trhu 

Jestliže objem nabízeného množství zboží na trhu momentálně převyšuje objem 

poptávaného množství = cena je příliš vysoká = na trhu vzniká přebytek zboží = aby 

obchodníci prodali, musí snížit cenu [1]. 
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Jestliže objem nabízeného množství zboží klesá příliš a objem poptávaného množství 

naopak příliš roste = cena je příliš nízká = na trhu vzniká nedostatek zboží = poptávka 

převyšuje nabídku [1]. 

Cenový růst zvyšuje objem nabídky (firmy chtějí vyrábět) a zároveň snižuje objem 

poptávky (zákazníci nemají dostatek peněz na tyto drahé výrobky) [1]. 

Z toho je patrné, že trh tímto způsobem neustále inklinuje směrem k rovnovážné ceně a 

k vyrovnávání objemu poptávky a nabídky. Tohoto lze dosáhnout výjimečně a krátkodobě 

[1]. 

4.5.4. Tržní cena, rovnovážná cena, smluvní cena, konkurzní cena, cenová a necenová 

konkurence 

Tržní cena 

Cenu, která vniká na trhu při aktuálním vztahu nabídky a poptávky, nazýváme tržní 

cenou. V případě převahy poptávky nad nabídkou tržní cena roste. Ale pokud na trhu převládá 

nabídka nad poptávkou, pak tržní cena klesá [1,4]. 

Rovnovážná cena 

Rovnovážná cena není optimální pro spotřebitele ani pro výrobce. Výrobci by museli 

prodávat za příliš nízkou cenu a spotřebitelé naopak tuto cenu považují za příliš vysokou. Je 

cenou kompromisu, kdy vyrovnává nabízené množství s množstvím poptávaným [4]. 

Smluvní cena 

Smluvní cena se stanovuje na základě vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím. 

Tato metoda se používá například u prodeje starožitností či nemovitostí [4]. 

Konkurzní cena 

Konkurzní cenu vždy vyhlašuje podnik nebo nějaká instituce a za nabídky firem si potom 

v konkurzním řízení vybírá tu firmu, která je z hlediska stanových kritérií nejvhodnější [4]. 
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Cenová konkurence 

Podstata cenové konkurence je ve zdánlivě nesmyslném dobrovolném snižování ceny  

zboží ze strany výrobců. Jejich snahou je ovládnout trh. Chtějí díky nízké ceně přilákat 

spotřebitele v naději, že jejich konkurence se těmto nízkým cenám nebude umět přizpůsobit. 

Tím by se dostali do postavení, kdy by mohli v budoucnu diktovat podmínky ostatním 

účastníkům trhu a ceny zvyšovat. Z tohoto důvodu jsou výrobci ochotni se dočasně vzdát 

svých zisků [1]. 

Necenová konkurence 

Spočívá v reklamě, kvalitě výrobků a služeb, obalové techniky, prodeji na úvěr,  

přidružený servis a služby atd. [1]. 
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5. VÝVOJ CEN VYBRANÝCH PRODUKTŮ 

V této kapitole se zaměřím na vývoj cen elektrické energie za období od roku 1995 do 

roku 2009, vývoj cen zemního plynu od roku 2001 do roku 2009, vývoj cen černého uhlí od 

roku 1989 do roku 2007 a vývoj cen hnědého uhlí od roku 2004 do roku 2008. 

V České republice jsou ceny některých energií regulovány. U tepelné energie se uplatňují 

věcně usměrňované ceny. Věcně usměrňovaná cena tepelné energie od distributora a výrobce 

zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň. U cen elektrické energie a 

zemního plynu Ministerstvo financí uplatňuje úředně stanovené maximální ceny [13]. 

Od 1.1.2001 ceny energií navrhuje Energetický regulační úřad, který: 

• vydává právní předpisy pro regulaci, kontrolu a regulaci cen v oblasti energetiky; 

• vykonává působnost při uplatňování, sjednávání, regulaci a kontrole cen v oblasti 

energetiky; 

• vydává rozhodnutí o regulaci cen včetně pravidel pro klíčování výnosů, nákladů a 

hospodářského výsledku regulovaných a neregulovaných činností [13]. 

Tabulka 2: Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 – 2009. 

ROK CENA ZA 
1 KWH V KČ 

STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT V KČ 
(JISTIČ NAD 3X16 A DO 3X20 A VČETNĚ) 

1995 1,10 37,00 
1996 1,28 40,00 
1997 1,50 43,00 
1998 1,74 50,00 
1999 2,19 58,00 
2000 2,61 58,00 
2001 3,16 64,00 
2002 3,46 70,00 
2003 3,28 66,00 
2004 3,44 70,00 
2005 3,50 77,00 
2006 3,58 103,53 
2007 3,79 115,43 
2008 4,06 111,86 
2009 4,48 116,62 

Pramen: [13+ vlastní zpracování]. 
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Graf 9: Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 – 2009, stálý měsíční 

plat v Kč (jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně). 
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Pramen: [13 + vlastní zpracování]. 

Graf 10: Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 – 2009, ceny 
 za 1 kWh v Kč. 
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Pramen: [13+ vlastní zpracování]. 

Tuzemské ceny zemního plynu dosahují přibližně 53 % průměrných cen států EU. 

Ekonomové předpokládají, že by se cena zemního plynu u nás měla ustálit přibližně na 70-80 

% cen v Německu. Z toho lze usuzovat, že nás v nejbližších letech čeká zdražení zemního 

plynu ještě přibližně o 20-30 %. 
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Tabulka 3: Přehled stálých měsíční platů zemního plynu za přistavenou kapacitu a přehled 
cen za odebraný zemní plyn v [Kč/MWh] v letech 2001 – 2009. 

Rok 

Měsíční plat 

v Kč do 1890 

[kWh/rok] 

Měsíční plat 

v Kč od 1890 do 

9450 [kWh/rok] 

Cena za odebraný plyn 

[Kč/MWh] v pásmu do 

1890 [kWh/rok] 

Cena za odebraný plyn 

[Kč/MWh] v pásmu od 

1890 do 9450 

[kWh/rok] 

2001 20 45 0,99 0,84 

2002 26 50 1,02 0,87 

2003 27 52 0,93 0,77 

2004 38 56 1,00 0,88 

2005 37 55 1,06 0,95 

2006 41 65 1,27 1,08 

2007 46,53 68,90 1,17 0,98 

2008 48,22 89,64 1,60 1,10 

2009 62,46 133,22 1,94 1,37 

Pramen: [13 + vlastní zpracování]. 

Graf 11: Přehled stálých měsíčních platů zemního plynu za přistavenou kapacitu v Kč za 
měsíc v letech 2001 – 2009. 
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Pramen: [13 + vlastní zpracování]. 
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Graf 12: Přehled cen za odebraný zemní plyn v [Kč/MWh] v letech 2001 – 2009. 
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Pramen: [13 + vlastní zpracování]. 

Ceny černého a hnědého uhlí se výrazně liší. Je to dáno mírou výhřevnosti, která je 

odlišná. U černého uhlí je výhřevnost 21000-31000 [kJ/kg], kdežto hnědé uhlí má hodnoty 

své výhřevnosti poloviční, oproti uhlí černému. Výhřevnost hnědého uhlí je 10000-17000 

[kJ/kg]. Například v roce 2007 jste mohli koupit 1000kg hnědého uhlí za 2269,- Kč, ale černé 

v tom samém roce stálo 4290,- Kč [14,15]. 

Tabulka 4: Přehled cen v [Kč/100kg] za černé uhlí v letech 1989 – 2007 . 

ROK 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
[Kč/100kg] 39 40 73 95 114 135 168 179 197 241 
Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
[Kč/100kg] 254 260 287 322 364 381 388 408 429  

Pramen: [15 + vlastní zpracování]. 
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Graf 13: Přehled cen v [Kč/100kg] za černé uhlí v letech 1989 – 2007 . 
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Pramen: [15 + vlastní zpracování]. 

Tabulka 5: Přehled sezónních cen mosteckého tříděného hnědého uhlí v [Kč/t] v období od 
roku 2004 do roku 2008. 

 
2004 1/04 3/04 6/04 9/04 12/04 

Kostka [Kč/t] 1342,- 1171,20 1171,20 1390,80 1390,80 
Ořech 2 [Kč/t] 915,- 817,40 817,40 963,80 963,80 

2005 1/05 3/05 6/05 9/05 12/05 
Kostka [Kč/t] 1338,80 1154,30 1154,30 1398,30 1398,30 
Ořech 2 [Kč/t] 797,30 779,50 779,50 803,30 803,30 

2006 1/06 3/06 6/06 9/06 12/06 
Kostka [Kč/t] 1469,70 1469,70 1320,90 1742,20 1742,20 
Ořech 2 [Kč/t] 880,60 880,60 856,80 1019,80 1019,80 

2007 1/07 3/07 6/07 9/07 12/07 
Kostka [Kč/t] 1910,- 1725,50 1904,- 2269,30 2269,30 
Ořech 2 [Kč/t] 1118,60 1011,50 1118,60 1335,20 1335,20 

2008 1/08 3/08 6/08 9/08 12/08 
Kostka [Kč/t] 2269,30 1999,20 2201,50 2397,90 2397,90 
Ořech 2 [Kč/t] 1184,10 1184,10 1184,10 1184,10 1184,10 

Pramen: [interní informace MUS, a.s. +  vlastní zpracování]. 
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Graf 14: Přehled cen hnědého uhlí (kostky) v období od roku 2004 do roku 2008 v [Kč/t]. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

leden březen červen září prosin
roky

[K
č/

t]

ec

2004 2005 2006 2007 2008

 

Pramen: [interní informace MUS, a.s. + vlastní zpracování]. 

Graf 15: Přehled cen hnědého uhlí (ořech 2) v období od roku 2004 do roku 2008 [Kč/t]. 
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6. ZÁVĚR 

Cenu výrobků a služeb neovlivňují jen základní faktory jako jsou poptávka, nabídka, 

konkurence a náklady, ale kromě těchto základních faktorů ovlivňuje cenu i stát, 

prostřednictvím regulace cen a různých daní, jako jsou spotřební daň, DPH atd. Stát omezuje 

volné stanovení ceny například regulací cen nájemného či spotřeby energií v zájmu sociálně 

slabších skupin obyvatelstva. Dalším velmi podstatným vlivem státu je regulace monopolu, 

tato regulace brání subjektům, které mají na trhu dominantní postavení, zneužít tohoto 

postavení ve svůj vlastní prospěch a současně v neprospěch tržních partnerů. Dalším velmi 

důležitým nástrojem státu je tzv. antidumpingová legislativa, která zakazuje, aby ceny 

dovážených výrobků do České republiky byly pod úrovní cen či nákladů domácích výrobců. 

V České republice je tato právní úprava regulace a kontroly cen a zároveň působnost 

správních úřadů upravena např. zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, dále pak zákonem č. 

265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, či vyhláškou č. 580/1990 

Sb.. Veškeré přímé zásahy státu do cenového vývoje je ale nutné uskutečňovat s maximální 

obezřetností, neboť nesprávný a unáhlený zásah do výše ceny může vést k nevyváženosti a 

velké nerovnováze trhu. 

Další část bakalářské práce je zaměřena na příčiny, důvody a důsledky inflace. Inflace 

jako taková ovlivňuje chování subjektů na trhu, neboť je projevem nerovnováhy ekonomiky 

státu. Vnějším znakem inflace je změna cenové hladiny. K vypočtení této změny cenové 

hladiny, neboli inflace, se používá tzv. index spotřebitelských cen (CPI), pomocí kterého 

vypočteme roční míru inflace. Využití zjištěné míry inflace slouží pro účely valorizace mezd, 

důchodů či sociální příjmů a také je znakem ekonomické rovnováhy země. Před rokem 1989 

byla míra inflace nulová z důvodu nefungování tržního hospodářství. Za zmínku stojí rok 

1991, kdy míra inflace dosáhla 56,6 % ročně, či naopak rok 2003, kdy dosáhla inflace 

pouhých 0,1 % ročně. Výše zmíněný index spotřebitelských cen je založen na cenách komodit 

potřebných pro každodenní život, jako např. potraviny, oděvy, lékařská péče, vzdělávací péče 

atd. Každá tato komodita má svou fixní váhu, která je představována důležitostí v rozpočtech 

výdajů spotřebitelů. Z hlediska kvantitativního ve vztahu k tempu růstu výroby se inflace 

člení na mírnou, pádivou a hyperinflaci. Lidmi za nejpřijatelnější je považována mírná 

(plíživá) inflace, která nepřesahuje 10 % ročně. V tomto případě si peníze uchovávají svou 

reálnou hodnotu a při této inflaci nepřekračuje tempo růstu výroby tempo růstu cen. Reálný i 

nominální produkt roste. Při pádivé (cválající) inflaci mohou nastávat již vážné hospodářské 

poruchy, neboť může dosahovat až trojciferných čísel (200 %) ročně. Lidé se snaží peněz 
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zbavovat, protože ztrácejí svou kupní sílu a raději investují do hmotných statků. Poslední 

inflací je hyperinflace, která se vyskytuje zřídka. Je to stav, kdy ceny rostou do 

astronomických výšek, ale tento růst není podložen růstem výroby. Peníze přestávají plnit 

svou funkci a dochází k hospodářskému kolapsu. Příčinou může být například válka. 

Rozlišujeme poptávkovou a nabídkovou inflaci. Poptávková inflace vzniká, když růst 

potencionálního produktu nepřesáhne růst agregátní poptávky. Důvodem vzniku poptávkové 

inflace jsou např. investiční výdaje, zvýšení mezd bez zvýšení odpovídající produkce práce, 

snížení daní či čistý export atd. Nabídková inflace vzniká například v nedokonalé konkurenci 

díky monopolním či oligopolním firmám, politické události mezi státy mohou přinést např. 

zdražení dovážených komodit atd. Každá inflace sebou přináší důsledky, které se dotýkají 

výše fixních důchodů, reálných mezd a to má zároveň i sociální dopady na obyvatelstvo. 

Zároveň sebou přináší dopady na rovnováhu ekonomiky země. 

Další část bakalářské práce je věnována cenové tvorbě a cenové politice. V úvodní části 

závěru jsem se již zmínila, že stát má vliv na tvorbu cen v podobě zákonných předpisů. Není 

ale jediným faktorem, který působí na výši stanovené ceny. Každý podnik by si měl před 

určením výsledné ceny svého produktu či služeb položit základní otázky, které podniku 

pomohou v rozhodování správného stanovení ceny. Měli by se zajímat o to, kdo bude pro 

jejich zboží či služby cílovou skupinou, zda stavená cena neovlivní poptávku po ostatních 

produktech, jaké je konkurenční prostředí a jak konkurence a zákazníci budou reagovat a čeho 

svou strategií chtějí dosáhnout. Po zodpovězení těchto základních otázek má podnik (subjekt) 

na výběr. Stanovit si cenovou politiku nízkých nebo vysokých cen. Při výběru politiky 

vysokých cen musí počítat s menším objemem produkce, který bude zaměřen na náročné a 

bohaté zákazníky. Ti budou požadovat při takto vysoké ceně i vyšší kvalitu výrobku či služby, 

ale i nadstandardní přístup prodejců spojený s vyššími nároky služeb. Naopak při větším 

soustředěním zákazníků, kteří nehledí na kvalitu, ale spíše na kvantitu a nízké ceny, je jistě 

rozumnější zvolit politiku nízkých cen. Tato politika je založená na vysokém objemu prodeje, 

ale souvisí s ní i zvyšující se náklady v podobě např. větších prostor pro podnikání, více 

zaměstnanců na pokrytí kapacity výroby, větší náklady při distribuci atd.. Cena je jedním 

z nejdůležitějších činitelů ovlivňující poptávku po zboží. Měřítkem ceny je speciální zboží 

označované slovem „Peníze“. Cena je jediným nástrojem, který podnikům přináší tržby a 

proto by její výši měla být věnována veliká pozornost. Mezi hlavní cíle podniku při 

stanovování ceny patří zisk, tržní podíl, který ukazuje pozici firmy na trhu. Další cíle jsou růst 

objemu prodeje, návratnost investic, udržení pozice firmy na trhu a její přežití 
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v konkurenčním boji a dále kvalita výrobků a sužeb. Existuje několik metod stanovení ceny. 

Nejjednodušší na výpočet se zaručením zisku je nákladově orientovaná cena. Jejím 

nedostatkem je však nulový či malý ohled na zákazníka a konkurenci. Naopak metoda 

orientovaná na konkurenci vychází z cen konkurentů, kterou dále upravuje podle svých cílů. 

Používá se v případě, že firma si chce udržet postavení na trhu, případně získat dominantní 

postavení na trhu. Jedna z nejlepších metod stanovení ceny je metoda podle vnímání 

zákazníkem. Základem ceny je hodnota jakou má výrobek či služba pro zákazníka. Metoda je 

používána zejména u nedostatkového nebo luxusního zboží. Poslední je metoda orientovaná 

na poptávku, která pracuje se skutečnostmi zjištěnými nástroji marketingového výzkumu. 

Vychází ze zákona nabídky a poptávky. Velmi vzácným vztahem je rovnováha na trhu. K té 

dochází při rovnovážné ceně, což znamená, že nabídka se rovná poptávce. Tato cena není ale 

optimální pro výrobce ani pro spotřebitele. Tržní cena je cena, která se vytváří při aktuálním 

vztahu poptávky a nabídky. Mezi další druhy cen patří smluvní cena využívána převážně u 

prodeje nemovitostí, dále konkurzní cena, která je stanovena pro konkurzní řízení. 

Poslední část bakalářské práce je věnována vývoji cen elektrické energie, zemního plynu, 

černého a hnědého uhlí. Ceny těchto produktů jsou v České republice regulovány a tyto ceny 

navrhuje Energetický regulační úřad. tato regulace cen nemůže trvat do nekonečna, neboť 

tuzemské ceny energií dosahují cca 60 – 80 % průměrných cen energií států EU. Vše tedy 

bude záviset na odvaze vlády prosadit postupnou deregulaci těchto cen. 
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