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TRH TRH A TRŽNÍ VZTAHY

Trh je mísTo, ať už pomyslné či skuTeč-
né, kde se seTkávající prodávající a ku-
pující, aby uskuTečnili směnu, zpravidla 
zboží za peníze. TímTo zbožím může býT 
TeoreTicky cokoliv – věci, služby, pra-
covní síla či samoTné peníze. v rámci 
směny v Tržním prosTředí jsou pak obě 
sTrany nuceny k hledání kompromisu 
mezi svými předsTavami.
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Graf popTávky (anGl. demand) vyja-
dřuje vzTah mezi cenou, za kTerou je 
možné doTyčné zboží či službu na Trhu 
zakoupiT (p), a množsTvím zboží, o kTe-
ré by v případě reálné exisTence TéTo 
ceny měla popTávka zájem (Q).
Graf  popTávky vyjadřuje jednosTranný 
názor Těch, kdo kupují, bez ohledu na 
To, zda na Trhu exisTuje možnosT, že by  
s Tím souhlasila i druhá sTrana, prodá-
vající.
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ZÁKLADNÍ GRAF POPTÁVKY

zvolme jako výchozí hypoTeTickou 
sTředovou cenu p1, za níž budou lidé 
ochoTni zakoupiT množsTví zboží Q1.
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ZÁKLADNÍ GRAF POPTÁVKY

předsTavme si nyní, že došlo ke zdražení 
zboží a cena se z hodnoTy p1 zvýšila na 
hodnoTu p2.
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ZÁKLADNÍ GRAF POPTÁVKY

zájem kupujících o dané zboží poklesl a 
popTávané množsTví se snížilo z hodnoTy 
Q1 na hodnoTu Q2.
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ZÁKLADNÍ GRAF POPTÁVKY

předsTavme si nyní, že došlo ke zlevně-
ní zboží a cena se z výchozí hodnoTy p1 
snížila na hodnoTu p3.
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ZÁKLADNÍ GRAF POPTÁVKY

zájem kupujících o dané zboží kvů-
li zlevnění vzrosTl a popTávané množ-
sTví se zvýšilo z původní hodnoTy Q1 na 
hodnoTu Q3.
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ZÁKLADNÍ GRAF POPTÁVKY

výsledný Graf pak vyjadřuje základ-
ní závislosT mezi cenou a popTávaným 
množsTvím zboží:
klesá-li cena, dochází k nárůsTu po-
pTávky, sToupá-li cena, dochází k po-
klesu popTávky.



S

Q

P ZÁKLADNÍ GRAF NABÍDKY

Graf nabídky (anGl. supply ) vyjadřuje 
vzTah mezi cenou, za kTerou je možné 
doTyčné zboží či službu na Trhu prodaT 
(p), a množsTvím zboží,  kTeré by v pří-
padě reálné exisTence TéTo ceny bylo na 
Trhu nabízeno (Q).
Graf nabídky vyjadřuje jednosTranný 
názor Těch, kdo prodávají, bez ohledu 
na To, zda na Trhu exisTuje možnosT, že 
by s Tím souhlasila i druhá sTrana, ku-
pující.
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ZÁKLADNÍ GRAF NABÍDKY

zvolme jako výchozí hypoTeTickou sTře-
dovou cenu p1, za níž budou výrobci 
či prodejci ochoTni prodávaT množsTví 
zboží Q1.
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ZÁKLADNÍ GRAF NABÍDKY

předsTavme si nyní, že došlo ke zdražení 
zboží a cena se z hodnoTy p1 zvýšila na 
hodnoTu p2.
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ZÁKLADNÍ GRAF NABÍDKY

pokud se jiné fakTory nezměnily, pak 
zdražení znamená pro prodávající navý-
šení zisku. proTo jejich zájem o dané 
zboží vzrosTe a nabízené množsTví se 
zvýší z hodnoTy Q1 na hodnoTu Q2.
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ZÁKLADNÍ GRAF NABÍDKY

předsTavme si nyní, že došlo ke zlevnění 
zboží a cena se z hodnoTy p1 snížila na 
hodnoTu p3.
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ZÁKLADNÍ GRAF NABÍDKY

zájem prodávajících o dané zboží kvů-
li zlevnění poklesl, například se zača-
li sousTřediT na výrobu či prodej jiného 
druhu zboží, a nabízené množsTví se sní-
žilo z původní hodnoTy Q1 na hodnoTu 
Q3.
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ZÁKLADNÍ GRAF NABÍDKY

výsledný Graf pak vyjadřuje základní 
závislosT mezi cenou a nabízeným množ-
sTvím zboží:
klesá-li cena, dochází k poklesu nabíd-
ky, sToupá-li cena, dochází k nárůsTu 
nabídky.
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ELASTICITA POPTÁVKY

elasTiciTa popTávky vyjadřuje To, jak 
pružně reaGuje popTávka na změnu ceny 
změnou popTávaného množsTví.
vyjádřeno maTemaTicky:
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ELASTICITA POPTÁVKY

prvním vhodným příkladem je zájem ku-
pujících o pečivo.
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ELASTICITA POPTÁVKY

předsTavme si, že došlo k razanTnímu 
zdražení pečiva. kupující se Tak budou 
snažiT ušeTřiT, budou kupovaT jen Tolik, 
kolik opravdu snědí.
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ELASTICITA POPTÁVKY

ale na Trhu není nic, čím by bylo mož-
né pečivo nahradiT, Takže se kupované 
množsTví může snížiT jen málo.
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ELASTICITA POPTÁVKY

pečivo je kvůli absenci plnohodnoTného 
subsTiTuTu (náhrady) Typickým příkla-
dem zboží s nízkou mírou elasTiciTy.
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ELASTICITA POPTÁVKY

procenTuální změna ceny je ToTiž věT-
ší než procenTuální změna popTávaného 
množsTví.
vyjádřeno maTemaTicky:

Ed<1
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ELASTICITA POPTÁVKY

předsTavme si nyní druhý příklad, mobil-
ní Telefony.
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ELASTICITA POPTÁVKY

v prvních leTech jejich exisTence na 
Trhu se jednalo o zboží nejen velmi 
drahé, ale především dle převládajícího 
názoru zbyTečné, neboť bylo plně na-
hrazováno pevnou Telefonní linkou.
pak však, mimo jiné i vlivem konkuren-
ce, došlo ke zlevnění přísTrojů i slu-
žeb.
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ELASTICITA POPTÁVKY

výsledkem byl prudký nárůsT počTu uži-
vaTelů, jednalo se již o službu nejen 
cenově dosTupnou, ale především ceno-
vě srovnaTelnou s možným subsTiTuTem, 
pevnou linkou.
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ELASTICITA POPTÁVKY

násTup mobilních Telefonů je proTo Ty-
pickým příkladem zboží s vysokou elasTi-
ciTou popTávky.
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ELASTICITA POPTÁVKY

procenTuální změna ceny je ToTiž men-
ší než procenTuální změna popTávaného 
množsTví.
vyjádřeno maTemaTicky:

Ed>1
∆P

∆Q
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ELASTICITA NABÍDKY

Q
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elasTiciTa nabídky vyjadřuje To, jak 
pružně reaGuje nabídka na změnu ceny 
změnou nabízeného množsTví.
vyjádřeno maTemaTicky:

ES= ∆P [%]
∆Q [%]
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ELASTICITA NABÍDKY

na rozdíl od elasTiciTy popTávky ne-
lze nízkou či vysokou elasTiciTu nabídky 
spojiT s konkréTním Typem zboží. cho-
vání různých výrobců Téhož Typu zboží 
je ToTiž časTo odlišné.
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ELASTICITA NABÍDKY

předsTavme si Tedy libovolného výrobce 
libovolného druhu zboží.
na Trhu došlo ke zvýšení prodejní ceny 
TohoTo zboží, pro výrobce se Tím pádem 
sTává ToTo zboží zajímavějším, neboť mu 
může přinésT vyšší zisk.
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ELASTICITA NABÍDKY

proTo je loGickou reakcí výrobce snaha 
nabízeT doTyčného zboží co nejvíce. aby 
Toho dosáhl, může najmouT další pra-
covní síly či rozšířiT pracovní dobu.
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ELASTICITA NABÍDKY

dojde Tak k velmi pružné reakci výrobce 
na změnu podmínek na Trhu.
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ELASTICITA NABÍDKY

reakce nabídky je pružná Tehdy, dojde-
li k věTší procenTní změně nabízeného 
množsTví, než jaká byla procenTní změ-
na Tržní ceny.
vyjádřeno maTemaTicky:
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ELASTICITA NABÍDKY

siTuace se však může vyvinouT i odlišně. 
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ELASTICITA NABÍDKY

předsTavme si opěT libovolného výrob-
ce, u jehož zboží vzrosTla Tržní cena. 
TenTokráT však například není k dispo-
zici další dosTaTečně kvalifikovaná pra-
covní síla, invesTiční prosTředky, pra-
covní čas, prosTory. mohlo Také dojíT 
k Tomu, že vedení firmy považuje změnu 
ceny za dočasný výkyv, kvůli němuž není 
nuTné měniT sTraTeGii firmy.
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ELASTICITA NABÍDKY

výsledkem je pouze malý nárůsT množ-
sTví nabízeného zboží.
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ELASTICITA NABÍDKY

výrobce na změnu siTuace na Trhu ne-
reaGoval příliš pružně.
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ELASTICITA NABÍDKY

procenTuální změna ceny je ToTiž věT-
ší než procenTuální změna nabízeného 
množsTví.
vyjádřeno maTemaTicky:
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DYNAMIKA TRHU

požadavky a předsTavy nabídky a po-
pTávky jsou principielně proTichůdné, 
přesTo exisTuje bod, v němž se obě křiv-
ky proTínají – bod Tržní rovnováhy (e).
zde dochází ke kompromisu, předsTa-
vy obou sTran o ceně i množsTví jsou 
shodné.
dosažení TohoTo bodu by znamenalo 
sTabiliTu Trhu. Trh však má zpravidla 
Tendenci právě opačnou, ToTiž neusTále 
se dynamicky proměňovaT. proč?
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DYNAMIKA TRHU

předsTavme si výchozí siTuaci:
náhle se objevily velké přívaly sněhu. 
lidé proTo poTřebují velké množsTví lo-
paT na jeho odklízení. i Tehdy, když by 
se cena nezměnila, byli by lidé ochoTni 
kupovaT jich mnohem věTší množsTví než 
dříve.
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DYNAMIKA TRHU

TakováTo siTuace může nasTaT i z mno-
ha jiných příčin: vzrosTly příjmy spo-
TřebiTelů, zvýšila se aTrakTiviTa zboží, z 
Trhu zmizel subsTiTuT...
TyTo změny na původní křivce nenajde-
me, lze je vyjádřiT pouze posunem celé 
křivky.
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DYNAMIKA TRHU

křivka popTávky ToTiž nepopisuje vývoj 
nějaké exakTní veličiny, ale názory lidí, 
kTeré ekonomie definuje jako popTávko-
vou sTranu Trhu. a navzdory TéTo vě-
decké definici jsou To sTále jen běžné 
názory lidí se svou základní vlasTnosTí, 
kTerou je proměnlivosT.
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DYNAMIKA TRHU

sTejně se pochopiTelně proměňují Také 
názory nabídkové sTrany.
mohou jí chyběT či přebývaT suroviny či 
kvalifikované pracovní síly, může dojíT 
ke zdražení nuTných vsTupních nákladů 
nebo může firma změniT sTraTeGii svého 
dalšího rozvoje.
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DYNAMIKA TRHU

Tržní ekonomika sTojí na názorech, 
předsTavách, pociTech a poTřebách lidí 
a její vývoj je dán Tím, že se TěmTo li-
dem snaží vyhověT. To znamená, že se 
Tržní ekonomika musí nuTně vyvíjeT po-
dobně dynamicky, jako TyTo názory, 
předsTavy, pociTy a poTřeby, a odsu-
nouT Tím bod Tržní rovnováhy zpravidla 
do roviny Teorie.
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EKONOMICKÉ SMĚRY

hlavní směry ekonomického myšlení se 
odlišují především v názoru na To, jak 
s TouTo dynamikou Trhu zacházeT. Teo-
reTicky lze rozlišiT Tři základní přísTu-
py, při reálném rozhodování pak dochází 
pochopiTelně k jejich kombinování, kdy 
pro různé čásTi ekonomiky bývají upřed-
nosTňovány různé přísTupy.

TRŽNÍ

LIBERALISMUSCENTRÁLNÍ  
ŘÍZENÍ KEYNESIÁNSTVÍ

TRH 
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NETRŽNÍ

TRH NENÍ 
OMEZOVÁN
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EKONOMICKÉ SMĚRY

ekonomický liberalismus vyrosTl z myš-
lenkových základů osvícensTví a přede-
vším z předsTavy, že člověk je racionál-
ní Tvor, schopný sám řídiT svůj vlasTní 
živoT. výše popsaná dynamika volného 
Trhu nejlépe odpovídá lidské přiroze-
nosTi. Trh sám je řízen pouze Tzv. ne-
vidiTelnou rukou Trhu, pomyslným sa-
moreGulačním mechanismem. Ta dovádí 
Tržní síly ke kompromisu, jenž je efek-
Tivnější než jakýkoliv způsob plánování 
či řízení.Q
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EKONOMICKÉ SMĚRY

zasTánci keynesiánsTví vnímají Trh jako 
nezasTupiTelný ekonomický mechanismus, 
ovšem Také jako sysTém, jenž není bez-
chybný. proTo mu musí sTáT vymeziT ur-
čiTé hranice, v nichž se může Trh vyví-
jeT, případně usměrňovaT dění na Trhu, 
především pokud jde o efekTivní využiTí 
pracovní síly či prevenci vzniku a roz-
voje krizových Tendencí.
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EKONOMICKÉ SMĚRY

Teorie cenTrálního řízení odmíTá, že by 
Trh přinášel jakákoliv poziTiva, vnímá 
ho pouze jako zdroj krizí. z osvícen-
ského obrazu člověka jako racionální 
byTosTi vyvozuje zcela odlišné závěry: 
ekonomika se nemá ponechaT náhodné 
hře nálad, neboť lidský rozum je scho-
pen nalézT a realizovaT ideální sTav eko-
nomické rovnováhy. sTáT má zcela vy-
řadiT nabídku i popTávku a sám určuje 
cenu i množsTví všech druhů zboží.
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