
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

TRH

 



trh = oblast ekonomiky, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty 

prostřednictvím směny zboží

trh = zařízení, jehož prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných vztahů,

aby určili cenu zboží a množství, jež se nakoupí a prodá (Ekonomie – Samuelson, Nordhaus)

cena = směnná hodnota vyjádřená v penězích jako ve všeobecném ekvivalentu

typy trhů:

a) z hlediska územního:

- místní

- národní

- mezinárodní

b) z hlediska počtu sledovaného zboží:

- dílčí (nákup a prodej jediného výrobku)

- agregátní

c) z hlediska předmětu prodeje a koupě:

- trh výrobků a služeb

- trh výrobních faktorů

- trh peněz

TRŽNÍ SUBJEKTY

.1 domácnosti – na trhu uspokojují své potřeby  vystupují jako kupující (poptávající) na trhu výrobků a 

služeb a jako prodávající (nabízející) na trhu výrobních faktorů

.2 firmy – subjekty vyrábějící za účelem dosažení zisku  vystupují jako prodávající na trhu výrobků a 

služeb a jako kupující na trhu výrobních faktorů

.3 stát – ovlivňuje trh, snaží se odstranit některé jeho negativní dopady na ekonomiku a jeho pozitivní 

vliv naopak stimulovat; vystupuje i jako prodávající a kupující (efektivnost, spravedlnost, stabilita – viz

dále)



 

TRŽNÍ ROVNOVÁHA

 nastává při té ceně a tom množství, kdy jsou síly nabídky a poptávky vyrovnané, cena i 

množství mají setrvalou tendenci

 rovnovážná cena = „cena vyčišťující trh“ (nepřebývají žádné nabídky ani objednávky)

P S

 přebytek

P1       QE  … nabízené množství se rovná poptávanému

PE E PE   … rovnovážná cena

P2

 nedostatek

Q1 QE       Q2

Trh výrobků a
služeb

Domácnosti Firmy

Peněžní
hlasy

Výrobní
faktory

Výrobní
náklady

Renty,
mzdy,

úroky, …

CO
JAK

PRO KOHO

  Poptávka

   Nabídka  Poptávka
Trh výrobních

faktorů

   Nabídka



 jestliže na trhu existuje nedostatek, pak je cena příliš nízká (jestliže ↑ cena => ↓ poptávané 

množství => rovnováha - kdo bude ochoten zaplatit vyšší cenu, ten daný statek na trhu získá)

 nelze provést vždy (např. trh s byty – jestliže vzroste cena, nastane sice rovnováha (kdo bude byt chtít

– a bude na něj mít peníze – ten ho na trhu získá), ale mnoho lidí nebude mít prostředky ke koupi bytu

za tuto rovnovážnou cenu -> nebudou mít kde bydlet - řešení je jedině výplata podpor, dávek  a 

současně růst reálných mezd (růst kupní síly měny), aby se snížil počet těch, kteří na nájem nebudou 

mít.


