
Základní marketingové pojmy 
Výroba – proces, při němž jsou přírodní a lidské zdroje (vstupy) využívány (za pomoci 

kapitálu, organizace a řízení) k vytváření komodit (výstupů, produktů) 
Vstupy – statky a služby, jež jsou užívány v procesu výroby a transformovávány na výstupy 
Výstupy – soubor užitečných statků, které jsou buď spotřebovávány, nebo užívány pro další 

výrobu 
Pozn.: vstupy a výstupy – prvovýrobci a zpracovatelé 
 
Komodita/statek = produkt – výsledek výrobní činnosti lidí  
Komodity se dělí na produkty a služby: 

• Produkt (výrobek) je hmatatelným výsledkem lidské činnosti. 
• Služba je nehmatatelným výsledkem lidské činnosti. 

 Komodity jsou prodávány na trhu, a to buď: 
• průmyslovým uživatelům k další výrobě či zpracování nebo 
• spotřebitelům ke konečné spotřebě či užití 

  
Trh  je instituce, jejímž prostřednictvím vstupují kupující a prodávající do vzájemných 
interakcí s cílem určit jednak cenu a jednak množství komodit, jež budou v daném časovém 
intervalu nakoupeny a prodány. Trh slouží k realizaci směny. Je to také určité místo, kde se 
střetává nabídka s poptávkou a jejím vzájemným průsečíkem je CENA. 
 
 

Plodinová burza 
Burzovní obchody se uskutečňují ve 14 denních intervalech se všemi komoditami. 
Hlavním předmětem zájmu obchodujících jsou zejména všechny druhy obilovin a olejnin a 
jedlé i krmné luštěniny. 
Plodinová burza soustřeďuje poptávku a nabídku po zemědělských produktech do jednoho 
místa. 
Plodinová burza také shromažďuje a poskytuje informace o situaci na trhu těchto komodit a o 
jejich cenách a umožňuje zapojení českého trhu do evropského i světového rámce. 
 
Burza je právnickou osobou neziskové povahy a má soukromoprávní charakter. 
Burza byla založena podnikateli zapsanými v obchodním rejstříku a je kontrolována státními 
orgány v souladu s českým právním systémem. 
Plodinová burza je založena na principu otevřeného členství. 
Členové burzy obchodují přímo, ostatní subjekty prostřednictvím dohodců . 
 
Plodinová burza slouží pouze k organizování obchodů, sama se ale těchto obchodů neúčastní 
Cílem obchodování není dosažení zisku ale organizování obchodu 
Členové burzy přispívají na provoz burzy členskými příspěvky. 
Burza zajišťuje promptní obchody a obchody termínové s dodací lhůtou do 270 dní 
Obchodování se mohou zúčastnit pouze subjekty, které obchodované produkty vyrábějí a 
zpracovávají anebo které jsou oprávněny s nimi obchodovat. 
 
Orgány PBB: 
Valná hromada 
Burzovní komora 
Burzovní výbory 
Součástí burzy je také  



Clearingové centrum 
Rozhodčí soud  
 
Plodinová burza slouží pouze k organizování obchodů, sama se těchto obchodů neúčastní 
Cílem obchodování není dosažení zisku ale organizování obchodu. 
Členové burzy přispívají na provoz burzy členskými příspěvky. 
Burza zajišťuje promptní obchody a obchody termínové s dodací lhůtou do 270 dní. 
Obchodování se mohou zúčastnit pouze subjekty, které obchodované produkty vyrábějí a 
zpracovávají anebo které jsou oprávněny s nimi obchodovat. 
 


