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2. Trh a tržní hospodářství 
 

Základní pojmy: 

• Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz 

• Zboží je hmotný statek (přírodní nebo vyrobený), který je určen k prodeji. To 

znamená, že zboží za určitých podmínek změní svého majitele – vlastnictví 

produktu přechází z prodávajícího na kupujícího. Nejčastější podmínkou pro 

přechod vlastnictví je zaplacení kupní ceny 

• Peníze jsou z hlediska ekonomické teorie takovým statkem, který v určité 

společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo), tedy 

statek, pro který platí, že velká většina nepřímých směn v nějakém společenství 

se realizuje jeho prostřednictvím. 

• Cena je směnná hodnota statku, služby, tj. protihodnota potřebná pro získání 

zboží nebo služby ve směně. Obvykle se vyjadřuje peněžitou částkou, kterou je 

třeba při získání zboží (služeb) zaplatit za jednotku množství. Pojem cena 

zahrnuje též zvláštní druhy odměňování, jako např. mzdu, kurz, úrok, nájemné. 

• Nabídka je množství zboží, které jsou výrobci (firmy) ochotni dodat na trh při 

určité ceně 

• Poptávka – představuje množství zboží, které jsou kupující ochotní za určitou 

cenu koupit. Čím vyšší je cena výrobku, tím menší množství budou spotřebitelé 

požadovat 

• Konkurence - Hospodářská soutěž mezi podnikateli 

Struktura trhů definuje typ trhu na základě souhrnu vlastností, které daný trh 

charakterizují. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trh
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Vlastnosti charakterizující trh 

• počet podniků na trhu 

• velikost a produkce podniků 

• povaha výrobku 

• podmínky pro vstup do odvětví a výstup z něj 

Členění trhů 

1. Podle území 

• místní trh (týká se konkrétního malého místa, regionu, města …..) 

• národní trh (stát) 

• evropský trh 

• světový trh 

2. Podle počtu zboží 

• dílčí (týká se jedné skupiny zboží, auta, nemovitosti) 

• agregátní (týká se všeho zboží) 

3. Podle druhu zboží 

• trh výrobků a služeb 

• trh výrobních faktorů 

• trh peněz (finanční trh - prodej a nákup cizích měn, cenných papírů atd.) 

Subjekty trhu 

Na trhu se pohybují a do trhu zasahují pouze tři subjekty. 
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1. Domácnosti - Vstupují na trh za účelem uspokojení svých potřeb, vstupují jako 

kupující na trh výrobků a služeb a jako poptávající na trh výrobních faktorů. Cílem je 

maximalizovat svůj užitek. 

2. Firmy - Vstupují jako kupující na trh výrobních faktorů a jako prodávající na trh 

výrobků a služeb. Cílem je maximalizovat zisk. 

3. Stát- Snaží se usměrňovat a ovlivňovat trh, odstranit negativní vlivy a naopak 

podporovat vlivy pozitivní (zákony, nařízení). Ovlivňuje inflaci atd. 

 

NABÍDKA 

  

Nabídka – je množství zboží, které jsou výrobci (firmy) ochotni dodat na trh při určité 

ceně. 

• agregátní – tj. nabídka veškerého zboží na trhu 

• dílčí – což je nabídka 1 druhu zboží od různých výrobců (nabídka osob. aut, 

cihel, nábytku)     

• individuální – jedná se o nabídku zboží jednoho konkrétního výrobce. 

Pro nabídku je rozhodující cena. Nabídka je funkcí ceny. 

Zákon rostoucí nabídky – který říká, že s rostoucí cenou roste i nabídka zboží. 

Velikost nabídky je tedy rozhodující měrou závislá na ceně, za kterou se zboží prodává. 

N – nabídka, P – cena, Q – množství 

  

Nabídka: s růstem ceny nabídka roste 
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Faktory ovlivňující nabídku 

  

  1) náklady výroby a obchodu kam patří: 

- změny cen vstupu do výroby 

- nové materiály 

- dokonalejší technologie a organizace práce 

- vliv vědeckotechnického rozvoje 

– vliv zvýšení cen vstupu (materiál, energie) na množství nabízeného zboží 

   

 POPTÁVKA 

Poptávka – představuje množství zboží, které jsou kupující ochotní za určitou cenu 

koupit. 

• čím vyšší je cena výrobku, tím menší množství budou spotřebitelé požadovat 

o agregátní – jako souhrn všech zamyšlených koupí na celém (agregátním) trhu   

o dílčí – jako poptávka po jednom druhu zboží, př. po magnetofonech, autech 

o individuální – jako poptávku jediného konkrétního kupujícího 

Rozhodující pro úroveň poptávky je cena. Poptávka je funkcí ceny. 

Zákon klesající poptávky – vyjadřuje závislost poptávky na ceně v tom smyslu, že s 

rostoucí cenou poptávka klesá 

Poptávka: s růstem ceny poptávka klesá 
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P – poptávka, P – cena, Q – množství 

  

 

Faktory ovlivňující poptávku 

1) změny cen – substitutu, komplementu 

Substituty = jsou určitým alternativním zbožím ke sledovanému zboží, kterým je ho 

možno nahradit (zdraží-li mandarinky koupím si pomeranče) 

Komplementy = jsou zase doplňkem k hlavnímu zboží (při koupi auta potřebujeme 

benzín, pneumatiky) 

Dojde-li  ke zdražení pohonných hmot odrazí se tato skutečnost i v klesající poptávce 

po automobilech a naopak. 

 2) demografické změny – změny v počtu obyvatelstva 

 3) změny ve velikosti příjmů obyvatelstva 

 4) změny v preferencích zákazníků – vlivy módy, změny vkusu, zvyku nebo potřeb a 

zájmu lidí. Vlivem módy   může dojít k výraznému zvýšení poptávky a to, i když se 

cena nezměnila 
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TRŽNÍ  ROVNOVÁHA 

  Cena výrobků je determinována (ovlivněna) snahou kupujících i prodávajících po 

nejefektivnějším nákupu či prodeje. Jejich zájmy jsou ale přesně protikladné.Proto je 

potřeba vytvořit určitou rovnováhu, kdy se křivka nabídky protne s křivkou poptávky - 

takový bod nazýváme rovnovážným bodem. 

 Rovnováha nabídky a poptávky 

     Na trhu nefigurují strany nabídky a poptávky izolovaně. Trh je založen na setkání a 

spojení těchto dvou tržních stran. 

V místě, kde se obě křivky protínají leží bod rovnováhy B. Trh je v rovnováze jestliže 

se nabídka  rovná poptávce. 

Rovnovážná cena- je cena za kterou se prodává a kupuje v případě rovnocenné nabídky 

a poptávky. Za těchto cenových podmínek by se prodalo všechno vyrobené a dodané 

zboží daného druhu (např. auta Fabia)  a žádné zboží  by nezůstalo  skladem. 

Rovnovážné množství – je takové množství zboží, které je realizováno při úplné 

rovnosti nabídky a poptávky po tomto zboží. Nevznikají žádné přebytky a není 

nedostatek zboží. 

Při jiné ceně než je cena rovnovážná, vzniká přebytek nebo nedostatek zboží tzn. 

tržní nerovnováha která se projevuje 2 způsoby: 

a) jako převis nabídky – a to tehdy, když při dané ceně nabídka převyšuje poptávku. 
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b) jako převis poptávky – za situace, kdy při určité ceně poptávka převyšuje nabídku. 

  

TRŽNÍ  MECHANISMUS 

= pomocí ceny na trhu dochází k ovlivňování nabídky a poptávky 

Pokud na trhu platí vztah N > P, hovoříme o trhu nasyceném 

- při nasyceném trhu si může odběratel vybírat, a tím projevit svá 

přání. Má výhodné postavení, nekupuje za jakékoli ceny. Dodavatelé 

se mu přizpůsobují, konkurují si a snižují cenu, tím klesá zájem o 

výrobu a nabídka se snižuje 

  

  

Pokud trvale platí vztah  N < P, hovoříme o trhu nenasyceném  

-          při nenasyceném trhu musí odběratel snižovat své požadavky vůči 

dodavateli. To vede ke snižováni jakosti výrobků, služeb spojených 

s prodejem, k tech. zaostávání a zvyšování cen, zvyšování cen má za 

následek zvýšení zájmu o výrobu a  nabídka začne stoupat  

  

Tržní cena  

– je každá konkrétní cena, která existuje na trhu v určitém okamžiku jako výraz 

momentálního vztahu nabídky a poptávky.  

Tržní cena plní na trhu 2 hlavní funkce:  

1) vytlačuje z trhu neefektivní ztrátovou výrobu a výrobu na sklad 
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2) nepřímo, ale poměrně spolehlivě reguluje množství výrobků na trhu. 

  

Konkurenci rozlišujeme: 

Dokonalou – všichni mají stejné podmínky, co se týče výrobců, každý dodává pouze 

část celkové nabídky, volný vstup do odvětví, výrobky jsou všechny stejné. Jednotlivec 

na trhu nemůže ovlivnit tržní cenu 

Nedokonalou  - nejméně jeden prodávající je dostatečně velký na to, aby ovlivnil cenu. 

a) monopsolní – v odvětví hodně malých výrobců, jeden výrobce neovlivňuje celkovou 

tržní situaci, výrobky jsou podobné, výrobce si určuje cenu,je to nejjemnější forma 

nedokonalé konkurence, je nejvíce výrobně a alokačně efektivní, blíží se monopolu tím 

že si výrobci určují cenu 

b) oligopol – jedná se o relativně malý počet velkých firem. Ty  nabízí menší množství 

výrobků za vyšší cenu, ale ne v takové míře jako monopol. 

c) monopol – na trhu pouze jeden výrobce, který nemá konkurenci, může si diktovat 

ceny, spotřebitelé nemají jinou možnost volby.  

Selhání trhu 

Nefunguje tak jak by měl. Může být hodně zboží, ale nemusí být na něj peníze. Hodně 

peněz, ale není je za co utratit. Zde je nezastupitelná úloha státu, který trh reguluje a 

předchází jeho selhávání. 
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Úloha státu v tržní ekonomie a jeho zásahy 

a) ekonomického charakteru – daňové úlevy nebo vyšší zdanění, státní zakázky, celní 

politika, dotace ze SR, pomoc při nezaměstnanosti. 

b) mimoekonomického charakteru – vydávání zákonů upravujících tržní vztahy, 

zákazy prodeje závadného zboží, tresty z jeho prodeje, postihování dohod omezujících 

působení trhu. 

 Hospodářská politika je souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření 

státu v jednotlivých oblastech ekonomické reality.  

- cíle - většina ekonomů se shoduje na čtyřech základních 

makroekonomických cílech (tzv. magický čtyřúhelník):  

• vysoká úroveň a dynamika produktu (roční tempo růstu HDP),  

• vysoká zaměstnanost a nízká nezaměstnanost (průměrná roční 

míra nezaměstnanosti),  

• stabilita cenové hladiny (průměrná roční míra inflace),  

• vyrovnaná bilance zahraničního obchodu (saldo obchodní 

bilance).  

- nástroje - pro nás základní členění bude  

• monetární politika (nositelem je Česká národní banka - ČNB) 

• fiskální politika (systém veřejných rozpočtů, státní rozpočet 

navrhuje vláda a schvaluje parlament),  

• důchodová politika (regulace mezd, regulace cen, nositelem je 

vláda, zprostředkovaně ČNB - hlídá inflaci) 

• vnější obchodní a měnová politika (celní politika - vláda, kurzová 

politika - ČNB, apod.).  

- rozhodovací procesy - sem zařadíme například legislativní proces návrhu 

zákonů a jeho schválení parlamentem, rozhodovací procesy vlády, jednotlivých 
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ministerstev, úřadu pro hospodářskou soutěž a dalších institucí, o kterých se 

budeme u jednotlivých témat učit.  

- opatření - stát je v moderní společnosti demokratickou institucí, ze svých činů 

se musí zodpovídat a musí prokazovat, že jedná v souladu s platnou 

legislativou. Proto veškerá opatření státu mají písemnou podobu a podle 

významu je můžeme členit na zákony, podzákonná opatření, vyhlášky, 

metodické pokyny apod.  
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