
Základy ekonometrie 
Test 1 (40 bodů) 

 
Příklad 1 (6 bodů): 

I. Lineární poptávková funkce má tvar: QD = 1,5 – 2,5 P, kde QD je výše poptávky a P je 
cena zboží. 

a) (1 bod) Spočtěte relativní cenovou pružnost (elasticitu) poptávky pro P = 0,3. 
b) (1 bod) Interpretujte ekonomicky získanou hodnotu. 
c) (1 bod) Určete, o jaký typ zboží se jedná. 

II. Nelineární poptávková funkce po konkrétním zboží má tvar: QD = 2,1 Y1,4, kde QD je 
výše poptávky a Y je příjem. 

a) (1 bod) Spočítejte relativní příjmovou pružnost (elasticitu) poptávky. 
b) (1 bod) Interpretujte ekonomicky získanou hodnotu. 
c) (1 bod) Určete, o jaký typ zboží se jedná.  

 
 
Příklad 2 (5 bodů): 
Uvažujte model výrobce, jehož produkční funkce závisí na dvou vstupech a má tvar: 
q = x1(3x1 + 6x1x2 – 2x22 + K), kde K je neznámá konstanta nezávislá na hodnotách vstupů. 
Mezní míra technické substituce v bodě izokvanty (x10, x20) = (3,2) je 3. 

a) (2 body) Interpretujte ekonomicky uvedenou hodnotu mezní míry technické 
substituce. 

b) (2 body) Určete hodnotu konstanty K. 
c) (1 bod) Určete celkový objem produkce firmy v uvedeném bodě izokvanty. 

 
 
Příklad 3 (12 bodů): 
Předpokládejte klasickou Cobbovu-Douglasovu produkční funkci ve tvaru:  

q = f(K,L) = 2 K1/3 L2/3,  
kde K označuje výši investovaného kapitálu, L množství potřebné práce a q množství 
vyrobených produktů. Dále jsou známé také jednotkové variabilní náklady cK = 1, cL = 16 a 
fixní náklady r = 600. 

a) (6 bodů) Nalezněte optimální množství kapitálu a práce, které minimalizuje celkové 
náklady firmy produkující 400 jednotek produktu (nalezněte body podezřelé 
z extrému). 

b) (4 body) Ověřte pro body získané v předchozím kroku podmínky druhého řádu. 
c) (2 body) Dopočítejte hodnotu Lagrangeova multiplikátoru a tuto hodnotu ekonomicky 

interpretujte.   
 
Příklad 4 (4 body):  
Uvažujte model národního důchodu, ve kterém platí, že úspory tvoří 30 % příjmů (důchodu) 
a výše investic je dána rychlostí růstu příjmů ve tvaru: I(t) = 0,6 dY(t)/dt.  

a) (1 bod) Sestavte uvedený model. 
b) (2 body) Určete vývoj národního důchodu v čase, pokud víte, že na počátku (v čase 0) 

byla hodnota národního důchodu 10. 
c) (1 bod) Určete hodnotu národního důchodu v čase t = 12.  

 



Příklad 5 (13 bodů):  
Pořádně si přečtěte zadání! V případě potřeby zaokrouhlujte množství na 1 desetinné místo! 
Ve vlastním zájmu počítejte v tunách a v tisících Kč. 
 
Dvě poměrně velké firmy PAP a PÍR ovládají trh s ručně vyráběným papírem. Cena za ručně 
vyráběný papír je závislá na nabízeném množství na trhu a má tvar: p = 84 – 3q, kde p 
označuje cenu za tunu papíru (v tis. Kč) a q nabízené množství (v tunách). 
 
Firma PAP zveřejnila následující informace: 
Produkční funkce firmy má tvar: q = 11x + 1, kde x označuje množství použitého dřeva 
a q množství ručně vyráběného papíru. Firma je schopna vyrábět papír s jednotkovými 
náklady 6 tis. Kč za tunu. Fixní náklady na spuštění lisovacího stroje na papír činí 10 tis. Kč. 
 
Firma PÍR také zveřejnila své informace: 
Produkční funkce firmy má tvar: q = 9x – 7, kde x označuje množství použitého dřeva 
a q množství ručně vyráběného papíru. Jednotkové náklady na výrobu papíru jsou 9q tis. Kč 
za tunu. Fixní náklady na spuštění lisovacího stroje na papír činí 15 tis. Kč. 
 
Obě firmy chtějí dosáhnout maximálního zisku, nicméně zákon jim zakazuje spolupracovat a 
uzavřít tak kartelovou dohodu. 

a) (5 bodů) Určete, funkce reakcí obou duopolistů (nezapomeňte ověřit podmínky 
druhého řádu). 

b) (5 bodů) Stanovte optimální výrobní kvóty pro každou z firem, není-li jasné, která 
z firem má na trhu dominantní postavení. 

c) (5 bodů) Změnilo by se toto množství, kdybychom předpokládali, že druhá firma 
(PÍR) je na trhu vůdcem a první (PAP) následníkem. Pokud ano, uveďte jak. 

 


