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O čem budeme mluvit? 

Různé definice monopolu 

 

„Pomalé“ a „rychlé“ trhy 

 

Aplikace principů na příklady 

 

Nekalá hospodářská soutěž 



Co je monopol? 

Běžně tak bývají označováni dominantní hráči. 

 

Dle rakouské ekonomie je monopol vynucený. 

Proto na volném trhu nemůže vzniknout. 

 

Jako rakušák používám svou terminologii. 

Mám ji pod kůží; jinak bych se přeříkával. 

Prosím, přizpůsobte se, nebo varujte 🎃 



„Rychlý“ a „pomalý“ trh 

Jedná se jen o mé pracovní definice. 

„Rychlý“ trh má nízké náklady na vstup do odvětví. 

„Pomalý“ trh má tyto náklady vysoké. 

 

Liší se dobou návratnosti a výší investic. 

 

Příklady „pomalých“ trhů: 

silnice, procesory, sociální sítě, síťová odvětví 



Dominantní hráči 

Na „rychlém“ trhu s nimi nikdo problém nemá. 

 

Na „pomalém“ trhu se obává skoro každý. 

 

Jsou ale principiálně stejné; platí na nich totéž. 

„Pomalé“ trhy mají větší ztráty pro „zlouny“. 



Dominantní hráči 

Na „rychlém“ trhu s nimi nikdo problém nemá. 

 

Na „pomalém“ trhu se obává skoro každý. 

 

Jsou ale principiálně stejné; platí na nich totéž. 

„Pomalé“ trhy mají větší ztráty pro „zlouny“. 

 

Státní regulace „zpomalují“ trh; to vadí. 



Příklady 

Kdo by stavěl silnice? 



Příklady 

Kdo by stavěl silnice? 

 

Výrobci procesorů (Intel, AMD) 



Příklady 

Kdo by stavěl silnice? 

 

Výrobci procesorů (Intel, AMD) 

 

Internetové vyhledávače a hlavně sociální sítě 



Příklady 

Kdo by stavěl silnice? 

 

Výrobci procesorů (Intel, AMD) 

 

Internetové vyhledávače a hlavně sociální sítě 

 

Výroba a rozvod elektřiny 



Nekalá hospodářská soutěž 

Dumping 



Nekalá hospodářská soutěž 

Dumping 

 

Kartely 



Nekalá hospodářská soutěž 

Dumping 

 

Kartely 

 

Spekulanti 



Nekalá hospodářská soutěž 

Dumping 

 

Kartely 

 

Spekulanti 

 

Standard Oil 



Závěr 

Skutečné monopoly na volném trhu nevznikají. 

 

Někteří hráči mohou mít dominantní pozici. 

Běžně jsou nazývány monopoly; na definici nezáleží. 

 

Dominantní hráči („monopoly“) ničemu nevadí. 

 

Řešením monopolizace není monopol státu! 



Přijďte příště 

První červnovou středu se stane naším tématem 

vlastnictví a lidská práva v ankapu. Jak tyhle dvě 

zdánlivě odlišné věci souvisejí? 

 

Středa 6. června 

v 19 hodin v (de)Centrále 


