
EKONOMETRIE – 5. cvičení 

Modely tržní rovnováhy  

(dokonalá konkurence a monopol) 
 

 

Př. 1: Tržní rovnováha při dokonalé konkurenci (změna parametru) 

 

Předpokládejte, že trh určitého zboží je popsán následující soustavou rovnic 

(𝑝 označuje cenu zboží, 𝑞𝐷 poptávané množství a 𝑞𝑆 nabízené množství výrobku): 

𝑞𝐷 = 270 − 7𝑝 

𝑞𝑆 = 30 + 5𝑝 

𝑞𝐷 = 𝑞𝑆 

a) Najděte rovnovážné množství i rovnovážnou cenu a situaci zakreslete 

graficky. 

b) Předpokládejte dále, že nastala změna v parametru nabídkové funkce a 

nová funkce má tvar: 

𝑞𝑆 = 90 + 5𝑝. 
Určete, jak se změní tržní rovnováha. 

c) Zakreslete vývoj graficky. 

 

Př. 2: Tržní rovnováha při dokonalé konkurenci (exogenní proměnné) 

 

Předpokládejte, že trh určitého zboží je popsán následující soustavou rovnic 

(𝑝 označuje cenu zboží, 𝑝2 cenu jiného druhu zboží, 𝑦 příjem spotřebitele, 𝑞𝐷 

poptávané množství a 𝑞𝑆 nabízené množství výrobku): 

𝑞𝐷 = 32 − 8𝑝 + 7𝑝2 + 0,2𝑦 

𝑞𝑆 = 20 + 2𝑝 

𝑞𝐷 = 𝑞𝑆 

Předpokládejte dále, že příjem spotřebitele je 300,- Kč a cena jiného druhu zboží 

je 4,- Kč.  

a) Klasifikujte proměnné modelu. 

b) Určete, jakého typu je druhé zboží (substitut nebo komplement). 

c) Najděte rovnovážné množství i rovnovážnou cenu. Situaci zakreslete také 

graficky. 

d) Předpokládejte dále, že nastala změna v ceně substituční komodity na 9,- 

Kč. Vyčíslete změnu a zobrazte ji graficky. 



e) Vysvětlete, proč neplatí následující postup: 

Z poptávkové funkce 𝑞𝐷 platí: 
𝑑𝑞𝐷

𝑑𝑝2
= 7. 

Z toho plyne: 𝑑𝑞𝐷 = 7 ∙ 𝑑𝑝2. 

Ze zadání o změně platí: 𝑑𝑝2 = 9 − 4 = 5 

Po dosazení do rovnováhy: 𝑑𝑞𝐷 = 𝑑𝑞𝑆 = 7 ∙ 𝑑𝑝2 = 7 ∙ 5 = 35. 

Původní 𝑞∗ = 40 a při změně 𝑑𝑞 = 35 by měla být nová hodnota 75 

(jenže jak už víme, je jen 47). 

 

 

Př. 3: Diskrétní dynamický model 

 

Předpokládejte, že trh určitého zboží je popsán následující soustavou rovnic 

(𝑝𝑡 označuje cenu zboží v čase 𝑡, 𝑞𝐷𝑡 poptávané množství a 𝑞𝑆𝑡 nabízené 

množství výrobku v tomtéž čase): 

𝑞𝐷𝑡 = 100 − 3𝑝𝑡 

𝑞𝑆𝑡 = −70 + 9𝑝𝑡−1 

𝑞𝐷𝑡 = 𝑞𝑆𝑡 

Předpokládejte dále, že počáteční cena (𝑡 = 0) je 10,- Kč.  

a) Popište chování trhu v čase 𝑡 = 0, 1,… , 5 (tj. určete cenu a množství). 

b) Najděte rovnovážný stav. 

c) Zakreslete vývoj graficky. 

d) Řešte totéž pro následující model s počáteční cenou 51,- Kč: 

𝑞𝐷𝑡 = 200 − 9𝑝𝑡 
𝑞𝑆 = 20 + 3𝑝𝑡−1 

𝑞𝐷 = 𝑞𝑆 

 

Př. 4: Spojitý dynamický model 

 

Předpokládejte, že trh určitého zboží je popsán následující soustavou rovnic 

(𝑝(𝑡) označuje cenu zboží v čase 𝑡, 𝑞𝐷(𝑡) poptávané množství a 𝑞𝑆(𝑡) nabízené 

množství výrobku v tomtéž čase): 

𝑞𝐷(𝑡) = 270 − 7𝑝(𝑡) 

𝑞𝑆 = 30 + 5𝑝(𝑡) 

Předpokládejte dále, že rychlost změny v čase odpovídá 20 % rozdílu v poptávce 

a nabídce.  

a) Určete tržní rovnováhu. 



b) Popište chování ceny v čase (vyjádřete jako funkci), víte-li, že počáteční 

cena je 75,- Kč. 

c) Zakreslete vývoj graficky. 

 

 

Př. 5: Model monopolu 

 

Předpokládejte, že na trhu je funkce ceny závislá na dostupném množství 

výrobků: 𝑝 = 230 − 11𝑞, kde 𝑝 označuje cenu výrobku a 𝑞 množství výrobku na 

trhu. Fixní náklady firmy jsou 76 tis. Kč a variabilní náklady činí 142 tis. Kč. 

a) Vyjádřete poptávkovou funkci. 

b) Předpokládejte, že firma podniká v dokonale konkurenčním prostředí. 

Určete rovnovážné množství, cenu a maximální zisk firmy. Ekonomicky 

interpretujte získané hodnoty. 

c) Předpokládejte nyní, že tato firma se chová jako monopol. Určete 

rovnovážné množství, cenu a maximální zisk firmy. 

Předpokládejte nyní, že stát se pokusí regulovat nevýhodné chování firmy 

zavedením vhodné daně. 

d) Předpokládejte zavedení fixní daně ve výši 𝑡 Kč. Vyjádřete funkci čistého 

zisku (po zaplacení daně), nalezněte rovnovážný bod a vyčíslete maximální 

zisk firmy. Hodnoty ekonomicky interpretujte a porovnejte s předchozími 

výsledky z pohledu spotřebitele, firmy i státu.  

e) Předpokládejte zavedení daně ze zisku ve výši 𝑡 ∙ 100% Kč. Vyjádřete 

funkci čistého zisku (po zaplacení daně), nalezněte rovnovážný bod a 

vyčíslete maximální zisk firmy. Hodnoty ekonomicky interpretujte a 

porovnejte s předchozími výsledky z pohledu spotřebitele, firmy i státu.  

f) Předpokládejte zavedení daně z monopolního výrobku ve výši 𝑡 = 22 Kč 

(tj. 22,- Kč za každý vyrobený výrobek). Vyjádřete funkci čistého zisku (po 

zaplacení daně), nalezněte rovnovážný bod a vyčíslete maximální zisk 

firmy. Hodnoty ekonomicky interpretujte a porovnejte s předchozími 

výsledky z pohledu spotřebitele, firmy i státu. (Jaký by byl závěr pro daň 

z monopolního výrobku ve výši 22,- Kč ve srovnání s fixní daní ve výši 66 

Kč?) 

g) Ukázali jsme, že zavádění daně ovlivní chování monopolu v negativním 

smyslu. Jak stát ve skutečnosti tento problém řeší?  

 


