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Trh práce v podmínkách nedokonalé
konkurence

• Příznaky a projevy nedokonalé konkurence na trzích 
práce:

• mzdová strnulost – pomalá reakce mezd na změny na 
trzích práce,

• klasifikační systémy – podle nich jsou zaměstnanci 
odměňování (mzdové tarify firem),

• kolektivní smlouva,
• pracovně právní zákonodárství,
• mzdové sazby jsou tak často i delší dobu nad nebo pod 

úrovní příjmu z mezního produktu práce.



Trh práce v podmínkách nedokonalé
konkurence

• Formy nedokonalé konkurence, které jsou spojeny s 
monopolní výhodou na straně poptávky nebo nabídky 
práce:

• Monopson – trh s monopolní sílou na straně „kupujícího“
na trhu práce.

• Působení odborových organizací – existence monopolní
síly na straně „prodávajícího“ na trhu práce.



Monopson

• Monopson - monopolní síla na straně poptávky po práci.
• Monopson – jediný kupující určitého vstupu (jediný 

zaměstnavatel práce určité kvalifikace nebo jediný 
zaměstnavatel práce v určité oblasti).

• Firma má monopsonní sílu ve všech případech, kdy se 
setkává s rostoucí křivkou nabídky práce.

• Monopson může ovlivnit mzdy svých zaměstnanců.
• Mzdová sazba tedy není monopsonistovi dána trhem.



Monopson

• Jestliže monopsonista najímá dodatečného 
zaměstnance, zvyšuje mzdu všem dosud zaměstnaným 
pracovníkům.

• MC firmy, spojené se zaměstnáním dodatečného 
pracovníka se rovnají w tohoto pracovníka plus 
zaplaceným vyšším mzdám již najmutých pracovníků.

• Proto jsou MC práce vyšší, než mzda nutná pro 
zaměstnání dodatečné jednotky práce a tento rozdíl se 
zvyšováním množství práce roste:

MFCL > w



Monopson

• Firma maximalizující zisk převyšuje zaměstnanost práce 
tak dlouho, dokud dodatečný příjem ze zaměstnané
dodatečné jednotky (příjem z mezního produktu práce) 
převyšuje dodatečné náklady na práci (mezní náklady na 
práci).

• V této firmě nebude dána zaměstnanost vyrovnáním 
křivky poptávky a nabídky práce, jako je tomu v 
dokonalé konkurenci.

• Mezní příjem z produktu práce převyšuje v rovnováze 
mzdovou sazbu.

• Pracovníci v této situaci rozhodují pouze o tom zda 
pracovat, či nepracovat pro danou firmu (monopson).



Monopson
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Odborové svazy na trhu práce

• Odborové svazy – sdružení pracujících, které ovlivňuje
určitým způsobem nabídku práce a v určité míře mohou 
ovlivnit i poptávku po práci.

• Odbory vznášejí řady požadavků:
– vyšší mzdy,
– větší bezpečnost práce,
– lepší pracovní podmínky,
– více pracovních příležitostí.

• My se zaměříme na požadavek vyšší mzdové sazby.



Odborové svazy na trhu práce

• Na daném trhu práce si můžeme představit tři základní
možnosti dosažení vyšších mzdových sazeb
– Vyjednání vyšší mzdy (která je vyšší než rovnovážná

mzda)
– Zvýšení rovnovážné mzdové sazby snížením nabídky 

práce
– Zvýšení rovnovážné mzdové sazby zvýšením 

poptávky po práci



Mzdový práh

• Odbory mohou vyjednáváním se zaměstnavateli v 
daném odvětví dosáhnout minimální mzdu, která
převyšuje rovnovážnou mzdu na tomto trhu.

• Stává-li se táto výše mzdy tržní mzdou, představuje výše 
této mzdy výši mezních nákladů na práci, resp. nabídky 
práce.

• S růstem ceny práce bude najímáno menší množství
práce sníží se zaměstnanost u všech firem v 
odvětví a zaměstnanost práce v celém odvětví klesne.



Efekt mzdového prahu
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Snížení nabídky práce odbory
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� Tento postup zvýšení mzdy 
vyžaduje dva předpoklady:
� Odbory musí být schopné snížit 
počet těch, kteří nabízejí práci 
určitého typu
� Odbory musí donutit 
zaměstnavatele zaměstnat pouze 
členy odborů



Zvýšení poptávky po práci
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Třetí cesta ke zvýšení
mzdové sazby je zvýšení
poptávky po práci.

� snaha přimět spotřebitele 
ke zvýšení poptávky po jimi 
vyráběném zboží
� snaha omezit prodej 
konkurenčního zboží



Bilaterální monopol

• Bilaterální (dvoustranný) monopol – vzniká, když existuje 
monopolní síla jak na straně nabídky práce, tak i na 
straně poptávky po práci.

• Zájmy obou stran jsou protichůdné (monopson – co 
nejnižší mzda, odborové svazy – co nejvyšší mzda).

• Výška skutečné mzdové sazby závisí na vzájemném 
poměru monopolní síly odborů a monopsonu.

• Mzda bývá výsledkem kolektivní smlouvy mezi oběma 
stranami.
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