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Trh  
  
Počátky rozvoje trhu spadají až k samým po čátk ům vývoje 
lidského spole čenství.  
Již s první d ělbou práce lidé pot řebovali vym ěňovat ( a 
pozd ěji prodávat a nakupovat ) výrobky, které vyrobili, za ty, 
jež sami nevyráb ěli či vyrobit neum ěli.  
Příkladem historického rozvoje trhu byl i tradi ční jarmark či 
tržišt ě. Nabízelo se zde r ůzné zboží, ale i výrobky stejné 
povahy ( nap ř. boty ). Jarmark byl místem, kde každý výrobce 
mohl zjistit, co vyrábí soused a s jakými náklady, a tudíž za 
jakou cenu nabízí své zboží. Vznikaly tak první reá lné 
konkuren ční vztahy.  
Rovněž se zde všichni, kdo nabízeli zboží( nabídka ), 
přesv ědčovali, jaký je o jejich zboží zájem ( poptávka ),  
a podle toho zvyšovali či snižovali ceny svého zboží. Tržní 
vztahy tak dostávaly všeobecný charakter.  
S rozvojem d ělby práce, s vývojem výrobních sil, s výstavbou 
cest apod. p řekonávaly trhy svoji územní odlou čenost, 
docházelo k jejich vzájemnému propojování a prolíná ní. Vznikal 
tak postupn ě trh národní a mezinárodní.  
Se vznikem národního trhu také rostl ekonomický výz nam státu. 
Stát se uplat ňoval nap říklad jako ochránce národního trhu. 
Prost řednictvím cla v ětšinou chránil slabé domácí výrobce 
apod.  
Obecně je tedy trh taková oblast ekonomiky, kde mezi sebo u 
jednotlivé ekonomické subjekty sm ěňují zboží a služby.  
  
Tržní subjekty  
  
Tržní subjekty jsou :  
1.      Domácnosti  

     Vystupují na trhu p ředevším jako kupující, kte ří cht ějí 
uspokojit n ěkterou svoji pot řebu. Protože jsou domácnosti 
rovn ěž vlastníky výrobních faktor ů ( vlastní p ůdu, práci, 
kapitál,… ) vystupují zárove ň jako prodávající. Tyto výrobní 
faktory prodávají firmám. 
2.      Firmy ( podniky )  

     Vystupují na trhu zboží a služeb jako kupující  – 
nakupující od domácností výrobní faktory ( kapitál,  práci 
a p ůdu ) nutné k výrob ě, aby mohly vzáp ětí prodávat vyrobené 
zboží nebo poskytovat služby. Cílem jejich ú časti na trhu není 
uspokojování firemních pot řeb, ale maximalizace zisku. 
3.      Stát  
     Je specifickým subjektem trhu, který vystupuje  na trh od 
počátku své existence. Na trhu vystupuje jako prodávaj ící 
faktor ( prost řednictvím státních firem ) i jako kupující 
faktor ( prost řednictvím státních zakázek – nap ř. obrana, 
budování dopravních komunikací atd. ). Specifická ú loha státu 
v tržní ekonomice se uplat ňuje p ředevším prost řednictvím 



zásah ů státu do ekonomiky, jejichž cílem je ovlivnit pr ůběh 
reproduk čního procesu.  
  
Tržní mechanismus  
  
Co se má vyráb ět ( kolik výrobk ů vyrobit, kde je vyrobit, 
vyráb ět pouze drahé nebo jenom levné výrobky, … ). 
Jak  budou výrobky vyrobeny ( z jakých zdroj ů, kdo je vyrobí, 
… ). 
Pro koho  jsou výrobky ur čeny. 
Stru čně řečeno : CO, JAK a PRO KOHO VYRÁB ĚT.  
Tržní mechanismus tvo ří t ři prvky – Poptávka, nabídka a cena. 
  
Typy trh ů 
  
Trh rozlišujeme na díl čí a agrární trh. 
Díl čí trh – je, trh na kterém se prodává a kupuje jedin é zboží  
     ( od ěvy, ropa, automobily, … ). Toto člen ění nap říklad  
     umožní lépe sledovat, jak zm ěna v poptávce po ur čitém  
     zboží ovlivní jeho cenu. 
Agrární trh – je trh veškerého zboží. Trh m ůžeme d ělit podle  
     prodávaného a nebo kupovaného p ředmětu na : 

-         trh výrobk ů a služeb ( trh zboží ) 
-         trh pen ěz ( finan ční trh ) 
-         trh práce 
-         trh cenných papír ů       

  
Trh výrobk ů a služeb  
  
Poptávka na trhu výrobk ů a služeb  
Na trhu výrobk ů a služeb vystupují p ředevším dva základní 
subjekty : 

-         výrobci ( firmy ) 
-         spot řebitelé ( domácnosti ) 

Hlavní postavení na tomto trhu mají spot řebitelé. Jejich zájem 
koupit či naopak nekoupit konkrétní zboží ( nebo službu ) 
vlastn ě rozhoduje o tom, co se bude vyráb ět. Proto Základem 
analýzy trhu výrobk ů a služeb je chování spot řebitele. 
Spot řebitel kupuje na trhu výrobky a služby  s cílem 
maximalizovat užitek, který mu spot řeba p řináší. P ři svém 
rozhodování o koupi je spot řebitel ovliv ňován dv ěma 
veli činami: 

-         mírou uspokojení svých pot řeb ( užitkem, který spot řeba  
přináší ) 

-         náklady, které je nutno vynaložit na koupi. Velikos t 
t ěchto náklad ů je vyjad řována v pen ěžních jednotkách. 

  
  
  
  



Nabídka na trhu výrobk ů a služeb  
Firmy, které prodávají zboží a služby, p ředstavují v tržní 
ekonomice nabídku. 
Každá firma vystupující na trh musí řešit dva základní 
problémy: 

-         jaké zboží vyráb ět a kolik ho vyrobit 
-         Jaké výrobní faktory p ři výrob ě použít 

Chce-li firma v tržní ekonomice obstát, musí docíli t toho, aby 
vstupy byly menší než výstupy. Pouze tehdy firma fu nguje 
efektivn ě a dosahuje zisku, který je cílem každého tržního 
výrobce. 
  
Trh pen ěz  
  
Peníze jsou jakákoliv v ěc, která slouží ke sm ěně či k placení. 
  
Poptávka pen ěz 
Dělí se do dvou kategorií : 
Transak ční poptávka – domácnosti pot řebují kupovat potraviny, 
platit nájem, elekt řinu, plyn, atd. Podniky pot řebují peníze 
k platbám za suroviny, materiál, na mzdy, atd. Tyto  pot řeby 
vytvá řejí transak ční poptávku po pen ězích. Tato poptávka je 
závislá na výši d ůchod ů a úrovni cenové hladiny na trzích 
zboží a služeb.   
  
Nabídka pen ěz  
Nabídka pen ěz je tvo řena jednak hotovostními pen ězi, jednak 
bankovními depozity s r ůznou mírou likvidity. V podmínkách 
existence ob ěhu papírových pen ěz a depozitních pen ěz ( peníze 
v podob ě vklad ů u n ějaké pen ěžní instituci )je významnou m ěrou 
nabídka pen ěz z velké míry ovlivn ěna úv ěrovou činností 
obchodních bank. Z t ěchto d ůvod ů je nabídka pen ěz velmi t ěsně 
svázána s vývojem úrokové míry. 
  
Trh práce  
  
Práce je specifický výrobní faktor. Jeho specifi čnost je dána 
tím, že je ur čen mimoekonomickými faktory ( biologickými, 
demografickými atd. ). 
Cena tohoto faktoru je mzda, je na dokonale konkure nčním trhu 
ovliv ňována stejn ě jako v p řípad ě ostatních výrobních faktor ů 
nabídkou a poptávkou. 
Poptávka po práci je není chápána jako zájem pracov ník ů 
pracovat, ale jako zájem zam ěstnavatel ů zam ěstnat. 
Nabídka nep ředstavuje nabídku pracovních míst ze strany 
zaměstnavatel ů, ale nabídka práce ze strany domácností či 
jednotlivc ů, ochotných pracovat. 
  
  
  
  



Trh cenných papír ů 
  
Trh s cennými papíry je významnou oblastí kapitálov ých trh ů.  
Obchod s cennými papíry má své specifické zákonitos ti. 
Základem tohoto trhu jsou p ředevším široce používané cenné 
papíry. 
Trh cenných papír ů se rozd ěluje na :  

-         primární  

-         sekundární.  
Na primárním trhu jsou cenné papíry emitovány. Emit ent cenného 
papíru ( banky, firmy, obce, stát, … ) umis ťuje na trhu právo, 
které je s cenným papírem spojeno. Kupující je inve stor, který 
chce své peníze uložit do cenných papír ů. Primární trh se 
někdy nazývá trhem nových cenných papír ů.  
  
Sekundární obchod se realizuje jako burzovní a mimo burzovní 
obchod.  
  
Selhání trhu  
  
Selhání trhu práce – nezam ěstnanost  
Poruch na trhu práce se projevují tím, že část práce schopného 
obyvatelstva nenachází zam ěstnání. Rozsah nezam ěstnanosti 
vyjad řujeme prost řednictvím míry nezam ěstnanosti.  
  
Selhání trhu zboží a služeb  
Porucha na trhu zboží a služeb se projeví tím,že kd yž je 
rozsah produkce vyšší než celková produkce, jsou ná klady vyšší 
než p říjem z realizace této produkce. To p ředstavuje pro firmu 
ztráty.  
  

Selhání trhu s cennými papíry   

Porucha na trhu zboží a služeb se projeví tím, že c eny cenných 
papír ů budou klesat. Neboli cenné papíry ztrácí svou hodn otu  
A stávají se prod ěle čnými. Toto však neplatí pro všechny cenné 
papíry, jen nap říklad pro akcie.  
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