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f. Trh, tržní hospodářství
1. TRH, TRŽNí HOSPODÁŘSTVí
Trh přestavuje východisko a cíl marketingu. Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a utváří se cena zboži. Skládá se ze všech potenciálních zákazníků, kteří mají potřebu či požadavek a zároveň jsou ochotni a schopni účastnit se směny, aby uspokojili (saturovali) své potřeby nebo požadavky.
Směnu zboží mezi prodávajícími a kupujícími zprostředkovávají peníze.
Mezi účastníky trhu patří:
. firmy (podniky) - prodávají výrobky a služby, poptávají výrobní faktory . domácnosti - nakupují na trhu výrobky a služby a nabízí výrobní faktory . stát - ovlivňuje fungování trhu (tržního mechanismu)
Tržní konkurence představuje proces, ve kterém se střetávají zájmy různých účastníků trhu. Střetávání nabídky a poptávky na trhu nazýváme konkurencí mezi nabídkou a poptávkou. konkurencí napříč trhem.
Z hlediska podmínek, jaké mají výrobci na trhu rozlišujeme:
a) konkurenci dokonalou - abstrakce ekonomické teorie, která vychází z toho, že:
- na trhu jsou pro všechny účastníky trhu naprosto rovné podmínky
- mnoho výrobců na trhu jednoho výrobku, vyrábí zcela homogenní (stejnorodé) výrobky
- žádný výrobce nemůže ovlivnit cenu produkce
- volný vstup firem do odvětví
- stejná míra informovanosti všech subjektů trhu
b) konkurenci nedokonalou
V reálném ekonomickém světě se můžeme setkat s různými formami nedokonalé konkurence. Mezi tyto formy nedokonalé konkurence například patří:
. monopol
. oligopol
. monopson
(! oiigopson
Jednu z forem nedokonalé konkurence představuje monopol. Jedná se o situaci, kdy ý odvětví působí jediný výrobce určitého produktu, který může libovolně určovat cenu svých'
výrobků a získává tak v podstatě absolutní moc nad spotřebitelem.
Mezi další charakteristické znaky monopolu patří:
- diferenciace produktu
- bariéry vstupujinýchfirem do odvětví
Existence monopolů v ekonomice může vést k oslabení působení tržního mechanismu, pročež jsou někdy nutné zásahy státu (antimonopolní zákony, cenová regulace. daňové zákony, bariéry vstupu znemožňující příchod nových firem. možnost převést monopol do státního vlastnictví).



1.2Účastníci trhu (tzv.tržní suběkt)







      1.4 Konkurence dokonalá a nedokonalá








1.5 Zákonitosti trhu
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I. Trh, tržní hospodářství
Další známou formou nedokonalé konkurence je oligopol. Charakteristickým rysem oligopolu je:
- existence několika.firem v odvětví
- většinou diferencovaný výrobek.
Opakem monopolu je monopson. Monopson představuje stav na trhu, kdy proti několika
výrobcům stojí jen jeden kupující. Tímto kupujícím bývá zpravidla stát.	.
Další formou nedokonalé konkurence je oligopson, který představuje stav, kdy na trhu je mnoho výrobců, proti kterým stojí jen několik kupujících. Tato situace je běžná například, když dochází k nákupu a prodeji velkých integračních celků a zařízení.
Na trhu může docházet buď k souladu či nesouladu na trhu.
Souwd na trhu nastává, když dochází k rovnosti mezi nabídkou a poptávkou (respektive
mezi výrobou a spotřebou). Jedná se o abstraktní případ, ke kterému v ekonomické réalitě zpravidla nedochází.
Naproti tomu nesouwd na trhu může vznikť1out, když převažuje nabídka nad poptávkou nebo když poptávka převažuje nad nabídkou.
	Mezi projevy nesouladu např. patří:
- jestliže se například více výrobců soustřeďuje na výrobu jednoho druhu výrobku, může se stát, že takové množství výrobků nebude žádáno a proto se toto zboží stane neprodejným. V těchto případech dochází k akumulaci zboží na skladě, investice vynaložené podniky se
	nevracejí. Může dojít k vážným krizím z tzv. nadvýroby.	'
- uplatňování řízeného plánovaného hospodářství.
- poptávka převyšuje nabídku (např. růst kupní síly obyvatelstva).
- přechod do válečného stavu.
Trh se z různých hledisek člení na tržní segmenty, které vytvářejí strukturu trhu. Struktura trhu může být například:
	1. věcná - trhy dělíme podle toho, co lze na nich zakoupit (podle předmětu koupě) na trhy: .
- výrobních faktorů
- trh kapitálu, trh peněz (bývají souhrnně označovány jako finanční trhy) - trh výrobků a služeb (tzv. trh produktů)
2. geografická - rozeznáváme trhy:
- místní
- národní
- mezinárodní
3. časová - rozeznáváme např. trh:
- sezónní
- vánočn í
Základními syntetickými faktory mechanismu trhu jsou především nabídka. poptávka a cena.
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1. Trh, tržní hospodářství
1.7.1 Nabídka (supply)
Nabídka představuje objem zboží, které jSOll výrobci ochotni na trh dodat při určité ceně.
Křivka nabídky má stoupající tendenci, neboť při zvyšující se ceně zboží na trhu jsou vý
robci ochotni nabízet vyšší množství tohoto zboží.
	Rozlišujeme mezi:	.
. agregátní (celkovou) nabídkou - suma všech uvažovaných či zamýšlených prodejů,
se kterýnů výrobci přicházejí na trh . individuální nabídkou - nabídka jednoho výrobce . dflčí (tržní) nabídkou - nabídkajediného výrobku od různých výrobců
1.7.2 Poptávka (demand)
	Poptávka představuje objem zhoží, které je -kupující ochoten na trhu koupit při existující
ceně. .
	Křivka poptávky má klesající tendenci (zobrazuje závislo.st mezi množstvím zboží ajeho
cenou), neboť při zvětšování množství zboží na trhu, se snižuje jeho cena, za kterou jsou kupující ochotni zboží kupovat.
Rozlišujeme mezi:
. agregální (celkovou) poptávkou - souhrn všech zamýšlených koupí na trhu . di/čí (tržní) poptávkou - poptávka po jednom výrobku různých výrobců
. individuální poptávkou - poptávka jediného kupujícího, nebo poptávka po produkci jediné
	ho výrobce	.
1.7.3 Cena
Cena je funkčně závislá na nabídce a poptávce. Cena, při které nastává rovnováha na trhu a výrobci jsou ochotni při této rovnovážné ceně prodat právě tolik, jako kupující koupit, se nazývá rovnovážná cena.
Význam trhu spočívá v tom, že má v ekonomice přesně vymezené funkce, jenž spočívají v hledání odpovědí na tři základní otázky:
I. co vyrábět? (jaké statky produkovat a v jakém množství) - toto řeší konkurence na straně
	poptávky, spotřebitelé
2. jak vyrábět? (volba technologických postupů, volba zdrojů, ze kterých budeme vyrábět)
	řeší konkurence na straně nabídky, výrobci
	3. pro koho vyrábět? (rozdělit vyrobené statky mezi jednotlivé členy společnosti) - toto určují
	důchody.
	Trh tedy v ekonomice plní funkci regrdátoru a zároveň slouží i jako stimulátor ekonomic-
kého rozvoje.
1.9 Funkce Peněz 
Vyprodukované zboží a služby dodávají výrobci (firmy, stát) na trh. kde dochází ke směně. Tuto sménu mezi prodávajícími a kupujícími zprostředkovávají peníze.

1. Trh, tržní hospodářství
Peníze plní v každé ekonomice tyto tři základnífunkce:
1. jsou prostředkem směny - jednotlivé tržní-subjekty přijímají peníze k úhradě závazků
2. jsou uchovaJelem hodnot - tato funkce penězje podstatná zejména tehdy existuje-Ii v určité
ekonomice nižší míra inflace a nedochází tak k znehodnocování peněz
	3. funkce penězjako míry hodnot- peníze dokáží ocenit statky a služby v ekonomice
. .
Otázky k zopakování
1) Co je to trh?
2) Co je to nabídka?
3) Vysvětlete pojem agregátní nabídka.
4) Co je to poptávka?
5) Jakou závislost zobrazuje křivka poptávky?
6) Vysvětlete pojem individúální poptávka.
7) Jaké znáte formy nedokonalé konkurence?
8) Jaké jsou funkce trhu?
9) Jaké tři základní funkce plní peníze v ekonoIIŮce? 10) Vysvětlete pojem dokonalá konkurence.
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2. Základní pojmy marketingu
2. ZÁKLADNí POJMY MARKETINGU
S marketingem jsou spojeny některé základní pojmy, které považujeme za nutné vysvětlit. Mezi tyto základní pojmy patří:
	..
Potřebu můžeme definovat například jako pocit nedostatku nebo přebytku některého základního uspokojení.
Potřeby mohou být např.:
primární sekundární absolutní relativní ekonomické mimoekonomické nezbytné
zbytné
Abrahám Maslow, který je autorem teorie motivace, rozděluje potřeby člověka do stupňů pyramidy ~a:
- fyziologické potřeby (spánek, jídlo)
- potřeby jistoty a bezpečnosti (jistota zaměstnání, důchodového zabezpečení)
- sociální potřeby (láska, přátelství)
- pocit uspokoje IÚ (radost z práce)
- potřeba seberealizace (rozvoj osobnosti)
Fyziologické potřeby bývají také někdy označovány jako primární (základní).
Požadavky mohou být definovány jako tužby po konkrétním uspokojení těchto potřeb.
2.3 Spotřeba
Spotřeba je saturací potřeby.
	
Poptávkou rozumíme potřebu. která je ovšem podložena schopností a ochotou koupit daný produkt.
Jedná se v podstatě o cokoliv, co lze nabídnout za Účelem uspokojení libovolné potřeby. Patří sem tedy nejen hmotné výrobky, ale i nabízené služby. Za výrobek mohou být považovány i myšlenky, presentované osoby, místa, organizace.
Při uspokojování svých potřeb má člověk možnost volby ze souboru výrobků, které mají odlišné vlastnosti a schopnosti uspokojit potřeby člověka. Chce-Ii spotřebitel vybrat pro něj
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2.Základnf pojmy marketingu
optimální výrobek, tedy ten, který nejlépe uspokojuje jeho potřeby, musí vycházet především z hodnoty.
	Hodnota představuje zákazníkův odhad souboru vlastností výrobku saturovllt potřeby zá
kazníka.	tlf' :?k;c,'.q I
Každý výrobek zahrnuje náklady, které se promítají do hodnoty výrobku. Snahou spotřebitele by mělo být proto volit si výrobek, který uspokojí jeho potřeby s vynaložením, pokud možno, co nejn ižšich nákladů.
:2.7  Směné vztahy
Jednotliví účastníci trhu vstupují do vzájemných interakcí dobrovolně a b~z nátlaku, s pocitem vzájemné výhody směny. Kvantitativní poměr, ve kterém se zboží na trhu mezi výrobci a spotřebiteli směňuje, se označuje jako směnná hodnota. Když vyjádříme tuto směnou hodnotu v penězích, získáme cenu zboží.
Otázky k zopakování
1) Vysvětlete pojem potřeba.
2) Jak můžeme potřeby dělit?
3) Co je to tzv. Maslowova pyramida?
4) Jaký je rozdíl mezi poptávkou a potřebou?
5) Co je saturací potřeby?
6) Co to jsou požadavky?
7) Co je to tzv. směnná hodnota?
8) Co dostaneme, když vyjádříme směnnou hodnotu v penězích? 9) Z čeho musí spotřebitel vycházet při volbě svých výrobků? 10) Proč jednotliví účastníci trhu vstupují do vzájemných interakcí?

3. Historický vývoj marketingu, základní marketingové koncepce
3. HISTORICKÝ vÝVOJ MARKETINGU, ZÁKLADNí
	MARKETINGOVÉ KONCEPCE
Za kolébku marketingu jsou považovány Spojené státy americké (USA). Na počátku 20. století se na amerických univerzitách také poprvé objevil termín marketing.
3.1 Základní marketingové koncepce (pojetí,chápání)
"""""
Ve vývoji marketingu se můžeme setkat s pěti různými marketingovými koncepcemi zalo
ženými na zcela odlišných principech. Rozlišujeme tedy těchto pět základních koncepcí mar
ketingu:
1) výrobní koncepce
2) výrob ková koncepce,
3) prodej ni koncepce
4) marketingová koncepce
5) sociálně marketingová koncepce.
3.1.1 Výrobní koncepce (1900 -1920)
Za "duchovního otce" této koncepce je označován podnikatel Henry Ford prosazoval zavedení a zároveň i neustálé zdokonalování hrom'adné výroby. Hlavním cílem\i výrobců (i Forda) bylo naleznutí optimálních způsobů výrobv, které by vedl)! ke zvýšení objemu produkce a umožnily vyrábět a následně i nabízet  spotřebitelům výrobky co nejlevněji. Právě Fordovi se podařilo docílit toho, že jím vyráběné osobní automobily se staly cenově dostupné pro širokou
skupinu obyvatelstva. našim představitelem byl Tomáš Baťa
Již z tohoto příkladu je zřejmé, že .výrobní koncepce se koncentruje na výrobu. podnikatelé
j~ou přesvědčeni, že spotřebitelé budou dávat přednost běžně dostupným a levným výrobkům. Podniky se proto zejména soustřeďují na levnější a produktivnější (efektivnější) výrobu, většinou zavedením hromadné výroby. Hromadná výroba přispěla k tomu, že v podnicích začalo v důsledku snižování nákladů (náklad na jednotku produkce) docházet k rÚstu zisků. Marke
ting,ovým heslem této koncepce se tedy stalo snižování ceny výrobkul, ~ zdokonalováním <1
technolo/2,ie. "? A,{""'1 .
3.1.2 Výrobková koncepce (1920 - 1930)
Východiskem této koncepce je přesvědčení, že hlavním cílem spotřebitelů je zakoupit si co nejkvalitnější výrobek, třeba i za vvšší ceny(ve vyšší cenové hladině). Chtějí-Ii výrobci tyto požadavky uspokojit co nejlépe, musí se zaměřit na výrobu produktú s vysokou:
kvalitou technickou úrovni výkonností.
Řízení se tedy zaměřuje pouze na výrobu vysoce kvalitních výrobktů, velká pozornost je však zároveňÍ věnována technickému rozvoii. Nevýhodou této koncepce bývá to, že podnikatelé jsou mnohdy natolik zahleděni do kvality.a vývoje stále lepších výrobků a služeb, že zapomínají na to nejdůležitější, že také musí své výrobky na trhu prodat. Podnikatelé tedy přestávají vnímat reálné potřeby trhu.
Tato přílišná orientace na výrobek, někdy označována jako tzv. marketingová krátkozrakost. !
Můžeme mít pro výrobce v budoucnu značně negativní dopady 
3.1.3 Prodejní koncepce (1930 -1950)
	VÝrobci si v důsledku neustálého růstu produkce, zároveň však i stále sílíCÍ konkurence na
trhu. začínají uvědomovat, že je nutné spotřebitele oslovit a zároveň přesvědčit, aby si zakou

3. Historický vývoj marketingu, základní marketingové koncepce
pili právě jejich výrobek. Východiskem této koncepce tedy myšlenka, že zákazník si sám námi vyrobený výrobek nekoupí, že je nutné je pro náš výrobek získat a přesvědčit je, že právě toto
zboží si musí koupit.	.
Velká pozornost ti této koncepce věnována zejména cílevědomé a efektivní prodejní
politice podniků. Podniky uskutečňuji své zájmy například prostřednictvím reklamy, do které
vkládají nemalé prostředky". Prodejní koncepce bývá často charakterizována jako koncepce
agresivní právě proto, že jejím hlavním cílem je co nejintenzivnější působit na spotřebitele prodat 
a co by vyrobila ,ne vyrobil co  by prodal 	r
	Prodejní koncepce bývá uplatňována především u spotřebního zboží. či v automobilovém
průmyslu.
3.1.4 Marketingová koncepce (1950 - 1960)
Marketingová koncepce, která je již moderní filosofií podnikání, se objevuje poprvé po druhé světové válce a uplatňuje se dodnes. Tato koncepce vychází z přesvědčeni, že svých cilůmz'tže podnik dosáhnout pouze tehdy, pozná-li potřeby a přání zákazník"; a ty pak dokáže uspokojit Účinněji (efektivněji) a lépe než konkurence. Poznání a identifikace potřeb a přání spotřebitelů představuje výchozí bod marketingové koncepce, od kterého se odvUí stanovení výrobního programu podniku, způsobu prodeje či propagace výrobků.
Mezi základní znaky marketingové koncepce patří:
trvalá orientace na zákazníka
soustředění se na trh, průzkum trhu	
koordinace všech podpisových činností (s-/:;J?/7t)
dlouhodobé plánováni
.zásada ziskovosti
	Porovnáme-li prodejní a marketingovou koncepci zjistíme, že:
. zatímco prodejní koncepce soustřeďuje svou pozornost na potřeby prodávajícího, tak na
	proti tomu marketingová na potřeby kupujícího, .
. zatímco I2rodejni koncepce vychází z existujícího produktu, tak naproti tomu marketingová
	yychází z přání a potřeb potencionálních zákazníků.
3.1.5 Sociální koncepce marketingu (1960 až do současnosti)
Sociální koncepce marketingu je významná tím, že se snaží o to, aby podniky plnily své cíle J./spokojováním přání a potřeb cílových tržních segmentu (spotřebitelú) efektivněji než konkurence, ale při zachování blahobytu spotřebitele a celé společnosti. Výrobci tedy uspokojují jen ty potřeby, které nejsou v rozporu se zájmy společenskými. Tato marketingovál5oncepce se vyznačuje tedy vyšší společenskou zodpovědností (ekologická koncepce, humánní koncepce) a ie při ní věnována pozornost již třem aspektům, kterými jsou:
a) zisk výrobce
b) co nejlepší uspokojování potřeb spotřebit~le c)        uspokojování společenských (veřejných) Žájmů.
	Podniky, které přijímají sociální koncepci marketingu, by neměly vyrábět a prodávat pro
dukty, které ohrožují zdraví spotřebitelů či životní prostředí   drogy, zdraví škodlivé vý
	robky).

