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2) TRH - Trh a jeho funkce, typy trhů, subjekty trhu. Základní elementy trhu: nabídka, poptávka, faktory 
ovlivňující nabídku a poptávku, rovnováha trhu, tržní a rovnovážná cena. Konkurence, typy konkurence. Tržní 
selhání (externality, veřejné statky). 
 
Trh – je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a kde se tímto střetem (interakcí) vytváří rovnovážná 
cena a rovnovážné množství.   
 
Funkce trhu 
Základní funkcí trhu je optimální rozdělení zdrojů (optimalizace alokace zdrojů). Rozděluje výrobní faktory 
mezi jednotlivé výrobce tak, aby vzácné zdroje byly využity co nejúčinněji s ohledem na potřeby společnosti. 
 
Trh odpovídá na tři otázky: 

 co vyrábět, kterou řeší konkurence na straně poptávajících. Ti se s ohledem na své důchody 
rozhodují co koupí a co ne. 

 jak vyrábět, kterou řeší konkurence na straně nabídky. Soutěž mezi výrobci rozhoduje o tom, za kolik 
se bude vyrábět, v jaké kvalitě, s jakými technologickými postupy. 

 pro koho se bude vyrábět. O tom rozhodují důchody, které se formují na trzích výrobních faktorů. 
 
Typy trhů:  

 podle hlediska území 

 místní (regionální, oblastní) 

 národní – omezeny státními hranicemi. Vznikly splynutím místních trhů. 

 světový - vznikl rozšiřováním národních trhů. 
 z hlediska předmětu koupě 

 statků a služeb 

 výrobních faktorů 

 peněz 
 podle množství a druhu sledovaného zboží 

 dílčí - směňuje se jeden druh zboží. 

 agregátní -  je trh veškerých statků, je souhrnem všech dílčích trhů. 
 
Subjekty trhu 
- ekonomické subjekty vystupující na straně nabídky, poptávky nebo na obou stranách (tj. např. stát). 
Ekonomická teorie rozlišuje 3 základní subjekty trhu: domácnosti, firmy a stát. 
Domácnosti vystupují na trhu statků a služeb jako kupující tj. na straně poptávky a jako nabízející tj. na 
straně nabídky na trhu výrobních faktorů. Jsou jedinými vlastníky výrobních faktorů, ty pak prodávají 
(pronajímají) firmám, aby mohly za takto získané příjmy nakupovat výrobky pro svou spotřebu. 
Firmy jsou subjekty vyrábějící za účelem prodeje. Vystupují na trhu statků a služeb na straně nabídky jako 
prodávající a na trhu výrobních faktorů na straně poptávky, zde si pronajímají práci, půdu a kapitál, aby 
mohly pokračovat ve výrobě a dále ji rozšiřovat. 
Stát působí jako regulátor (tvoří právní rámec fungování tržního mechanismu) i jako subjekt na straně 
nabídky i poptávky. Jako prodávající působí stát prostřednictvím státních podniků, jako kupující vystupuje na 
trhu prostřednictvím státních zakázek.  
 
Domácnosti prodávají výrobní faktory firmám, aby mohly za takto získané příjmy nakupovat výrobky na trhu 
statků a služeb pro svoji spotřebu.  
Firmy na trhu statků a služeb prodávají své výrobky, aby za takto získané prostředky mohly nakoupit na trhu 
výrobních faktorů práci, půdu a kapitál, pro další pokračování výroby.  
Tok výrobních faktorů, statků a služeb má tak podobu uzavřeného kruhu.  
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Obrázek: jednoduchý model ekonomického koloběhu 
 
Základní elementy trhu 
Nabídka - souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými výrobci přicházejí na trh. Ekonomická teorie 
rozlišuje nabídku: 

 individuální, která je dána nabídkou jediného výrobce. Je určena množstvím jeho produkce a cenou, 
za níž je ochoten prodat, (pivo Radegast nabízí Nošovice). 

 tržní (dílčí), která je dána nabídkou jediného výrobku nabízeného všemi výrobci daného výrobku. Je 
určena rovněž množstvím a cenami produkce. (pivo nabízené všemi pivovary).  

 celkovou (agregátní), která je dána objemem výroby všech výrobců a cenami, za které jsou ochotni 
prodat.  

Nabídka (S) vždy vyjadřuje funkční vztah mezi množstvím vyráběné a nabízené produkce (Q) a cenou (P), 
za kterou jsou ochotni nabízející prodat. 
S rostoucí cenou roste nabízené množství. Tato souvislost je označována jako zákon rostoucí nabídky. Růst 
ceny je tedy pokynem pro výrobce ke zvyšování produkce. Znamená pro něj růst zisků a možnost rozšiřovat 
výrobu. Pro výrobce je tedy výrobek tím přijatelnější, čím je jeho cena vyšší. 
 
Funkce nabídky: 

 
 
Faktory ovlivňující nabídku (např.): 
1. technologie 
2. náklady na výrobní faktory – při poklesu cen VF nabídka roste, při růstu cen nabídka klesá), 
3. daně a dotace – při růstu dotací roste nabídka a naopak, při růstu daní klesá nabídka a naopak, 
4. změny v očekávání prodávajících 
5. ceny substitutů – při růstu cen substitutů roste nabídka a naopak, 
6. změna počtu prodávajících 
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Poptávka - souhrn všech zamýšlených koupí, s nimiž přichází kupující na trh.  

 individuální, která je dána poptávkou jediného kupujícího, 

 tržní, (dílčí) - poptávka po jednom výrobku, kterou představují zamýšlené výdaje různých kupujících. 

 celková (agregátní), která je určena celkovým objemem produkce, který chtějí kupující koupit a 
cenami, za které jsou ochotni je koupit, 

 
Marshallův zákon klesající poptávky: s rostoucí cenou klesá poptávané množství. Spotřebitelé nakupují více 
statků, pokud cena klesá a méně, pokud cena stoupá 
Funkce poptávky: 

 
 
Faktory ovlivňující poptávku: 
1. důchody – když rostou příjmy obyvatel, roste poptávka a naopak,  
2. ceny substitutů či komplementů – při růstu ceny substitutů, roste poptávka a naopak, např. když se 

zdraží rohlíky, zvýší se poptávka po houskách. 
3. změna množství kupujících a jejich očekávání či změny v jejich preferencích, chutě, 
 
Cena - peněžní vyjádření směnné hodnoty. Cena vzniká na trhu. Je výsledkem střetání nabídky a poptávky po 
daném zboží. 
Průsečík křivek nabídky a poptávky se označuje jako bod rovnováhy trhu (E). Množství produkce odpovídající 
průsečíků se označuje jako rovnovážné množství a odpovídající cena se označuje jako rovnovážná cena.  
O rovnováze na trhu lze hovořit tehdy, když při dané ceně prodávající prodají veškeré zboží a kupující 
uspokojí své potřeby koupí všeho nabízeného zboží. Vzhledem k tomu, že prodávající neví, kolik zboží jsou 
při dané ceně kupující ochotni koupit, nastává na trhu dvojí situace. Buď je zboží více, nebo méně, než 
požadují kupující. V prvém případě dochází k převaze nabídky nad poptávkou, ve druhém případě dochází k 
převaze poptávky nad nabídkou. 
 
Rovnováha na trhu jednoho statku = situace, kdy nabízené množství se rovná poptávanému množství a 
zároveň cena nabídky se rovná ceně poptávky. 

 
 
 
                                                                                      E … bod tržní rovnováhy 

PE … rovnovážná cena 
QE … rovnovážné množství 

 
 
 
Tržní cena = cena, za kterou se výrobek na trhu prodává, za kterou se skutečně obchoduje. Tržní cenu 
neustále přibližujeme rovnovážné ceně (tržní ceny dld inklinují k rovnovážným cenám, ale nerovnají se)  
 
Konkurence - proces střetání různých, většinou protichůdných zájmů různých subjektů trhů. Ty se na trhu 
střetají, neboť každý z účastníků se snaží o dosažení svého cíle. Každý se snaží získat výhody ve srovnání  
s ostatními. Toho může dosáhnout jedině na úkor jiných. Jestliže se na trhu transakce uskuteční, pak může 
být výsledkem střetu jen kompromis. 
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Typy konkurence 
Konkurence má různé formy. Základní formou je konkurence mezi kupujícím a nabízejícím = konkurence 
napříč trhem. Jejich zájmy jsou protikladné. Kupující se snaží koupit co nejvíce za co nejnižší cenu, prodávající 
má zájem prodat všechny své výrobky za co nejvyšší cenu. Výsledkem je cena, která sice neodpovídá 
představám ani jedné strany, ale v dané situaci je přijatelná pro obě strany. 
 
Konkurence na straně nabídky = konkurence mezi výrobci. Výrobci se snaží na trhu prodat vlastní výrobky, 
aby mohli dále podnikat. To je vede k uplatňování různých kroků jak získat kupující na svou stranu. V zásadě 
se rozlišují dvě formy konkurence mezi výrobci:  

 Cenová konkurence = výrobci se snaží přetáhnout kupující snižováním ceny. Zároveň tím zhoršují 
pozici konkurentů, kteří jsou také nuceni snižovat ceny. Toho jsou schopni dosáhnout cestou 
snižování výrobních nákladů. Nemají-li tuto možnost je jejich další existence ohrožena.  

 Necenová konkurence = jiné formy jak získat kupující na svou stranu. Např. výroba vysoce kvalitní 
produkce, poskytování doplňkových služeb (servis, úvěr, apod.), značka, reklama aj. 

Konkurence na straně poptávky = mezi kupujícími. K takové situaci dochází, když je na trhu nedostatek 
nějakého zboží či služby. Kupující jsou ochotni získat zboží na úkor druhých, ať již ochotou platit vyšší cenu, 
nebo snahou o diskriminaci ostatních (nákup ve frontě, nákup za protislužbu apod.). 
 
Dokonalá konkurence - základní charakteristikou je rovnost podmínek pro všechny tržní subjekty. Žádný ze 
subjektů trhu nemá možnost ovlivnit cenu na trhu, a na trhu existuje velké množství firem, které vyrábí 
stejný výrobek. Reálná ekonomika tohoto stavu nemůže nikdy dosáhnout.  
Nedokonalá konkurence - možno charakterizovat různými stupni a podobami nerovnosti podmínek. Zásadní 
je, že subjekty trhu mohou ovlivnit cenu. Nedokonalá konkurence má tři základní formy: monopol (jeden 
výrobce), oligopol (malá skupina výrobců), monopolistická konkurence (velká skupina výrobců).  
 
TRŽNÍ SELHÁNÍ (EXTERNALITY, VEŘEJNÉ STATKY) 
O tržním selhání (selhání trhu jako takového) se hovoří tehdy, když trh není schopen efektivně vyřešit tři 
otázky: co vyrábět, jak vyrábět a pro koho vyrábět. 
Nejčastěji uváděnými příčinami selhání trhu jsou tyto faktory:  

o monopolní síla (nedokonalá konkurence), 
o externality, 
o veřejné statky, 
o nedokonalé informace. 

 
Nedokonalá konkurence - všechny situace, ve kterých mohou ekonomické subjekty uplatňovat monopolní 
sílu při určování ceny.  
 

Externality - neboli efekt přelévání nastává tehdy, když výroba nebo spotřeba způsobuje nezamýšlené 
náklady nebo přínosy jiným subjektům, které se neúčastní dané činnosti. Náklady nebo přínosy jsou 
přenášeny na jiné subjekty, aniž by ti, kdo náklady způsobili, či příjmy získali, za ně platili. 
 
Externality mohou být dvojí povahy: 

 kladné externality vznikají, když činnost jednoho ekonomického subjektu přináší prospěch jinému, 
aniž ten za ně musí platit. Daného statku je méně, než by společnost vyžadovala. Odstranit – 
dotacemi.  

 záporné externality vznikají, když činnost jednoho subjektu přináší náklady jinému subjektu a ty mu 
nejsou hrazeny a při jejich vzniku nerealizuje ani žádnou výhodu. Daného statku je více, než 
společnost požaduje. Odstranit – daněmi. Produkce Mittalu – pokud onemocníme díky jeho 
produkci, neseme náklady na nemoc my.  

 
Typickým příkladem záporné externality jsou škody vzniklé chovatelům ryb, když do jejich potoka vniknou 
odpady z nedaleké chemické továrny. Příklad kladné externality - vlastník domku si pořídí hlídacího psa, který 
odradí zloděje i u sousedů.  
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Veřejné statky 
- se zásadně liší od tržních (soukromých) statků dvěma základními vlastnostmi: 

 nezmenšitelnost (někdy označována jako nesoutěživost – nerivalita) je vlastnost statku, kdy 
spotřeba statku jedním ekonomickým subjektem nemá vliv na to, jaké množství tohoto statku 
mohou spotřebovat ostatní, příklad: pod lampou veřejného osvětlení může přejít jeden člověk nebo 
tisíc lidí, světla nebude svítit méně.  

 nevylučitelnost: ze spotřeby není možno vyloučit neplatící spotřebitele, resp. jejich vyloučení by 
přineslo vysoké náklady – problém černého pasažéra, příklad: nemůžeme říct, že pod lampou 
nebude procházet pan Novák, protože neplatí daně.  
 

- aby to byly veřejné statky, musí být splněny obě podmínky současně, jinak je to buď tržní statek, nebo 
kolektivní statek (př. televizní vysílání – černý pasažér). Př. veřejného statku – Grippeny a ochrana území. 
 
Veřejné statky poskytuje vláda, soukromé firmy, nebo neziskové společnosti (nadace, spolky, církve aj.). 
Příkladem veřejných statků je poskytování vzdělání, které poskytují státní, soukromé ale i církevní školy. 
Vláda zajišťuje veřejné statky zejména tam, kde by tržní koordinace vedla k nežádoucím důsledkům, nebo by 
došlo k nežádoucím sociálním tvrdostem (veřejné statky by se staly nedostupnými pro některé skupiny 
obyvatel). Jedná se především o oblasti vzdělávání, zdravotnictví, kultury.  
 
Eliminace externalit  
Základním opatřením, které vláda může použít je zákaz výroby, která přináší záporné externality (viz např. 
zákaz výroby freonů, či bifenylů). Jinou možností je možnost normami (např. hygienickými) omezit takovou 
produkci a jejich nedodržování sankcionovat. 
 
Coaseho teorém (koašého) 
- externality je možno odstranit přesným vymezením vlastnických práv a nízkými náklady na jejich 
prosazování. Aby poškozená strana měla možnost prokázat škodu způsobenou externalitou na svém 
majetku. To vede k zásadnímu omezení externalit a alokace statků bude efektivní, neboť producent 
externalit bude muset hradit jak uznané škody, tak náklady soudního řízení a proto raději omezí, nebo zruší 
danou výrobu. Další možností je zdanění záporných externalit a u kladných externalit uplatnění dotace k 
ceně.  
 
Problém veřejných statků 
Vlastnosti veřejných statků vedou k tendenci ekonomických subjektů podílet se na jejich spotřebě a neplatit 
za ni. Tento jev se označuje jako problém „černého pasažéra“  
 
Jediným řešením je v tomto případě zajistit, aby každý spotřebitel veřejného statku za ně platil, ale protože je 
směna dobrovolný akt nelze využít trhu. Proto zde musí existovat prvek donucující spotřebitele veřejných 
statků k placení. Tímto prvkem může být stát a povinnost platit daně, nebo místní orgán vybírající poplatky, 
nebo může dojít k vyloučení neplatiče z okruhu uživatelů veřejných statků přístupných např. v různých 
klubech a spolcích. 


