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1. Ekonomie, ekonomika, národní 
hospodářství 

 
 

 
Ekonomie  ( teorie ) 

• zkoumá jak lidé vyrábějí a spotřebovávají statky a služby  
• bere vždy v úvahu, že společnost má k výrobě statků a služeb omezené zdroje 

(tzv. hranice výrobních možností) 
• je společenská věda, která zkoumá vztahy mezi subjekty ve společnosti, tyto 

vztahy zkoumá v jednoduché ideální abstraktní podobě a formuluje jednoduché 
zákonitosti 

• úzce spolupracuje s vědami: právo, historie, zeměpis, psychologie, demografie, 
politika, etika,… 

Subjekty se rozlišují podle postavení na trhu 

• podniky – podnikají za účelem zisku, spotřebovávají výrobní faktory a na trh 
dodávají výrobky 

• domácnosti – poskytují výrobní faktory a spotřebovávají produkty 
• stát – chová se zároveň jako podnik a jako domácnost a navíc řídí a reguluje = 
zasahuje do ekonomiky na základě zákonných norem a opatření 

Mikroekonomie se zabývá chováním jednotlivých subjektů ( firem, domácností, ..), 
zkoumá např. výši cen, výši mezd, vliv daní na podnik,… 

 
Makroekonomie zkoumá ekonomiku jako celek ( státu ), zkoumá např. HDP, inflaci, 
nezaměstnanost,…. 

Ekonomika je praxe 
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Základní ekonomické systémy: 

 

Lidé potřebují nalézt systém, který umožňuje spojovat jejich síly směrem k dosažení 
svých cílů  a efektivně využívat dostupné zdroje. Hovoříme o ekonomickém 
systému. 

Dosud poznané systémy: 

Zvykový systém - Nejstarší ekonomický systém. Rozhodování o základních ekonomických 
otázkách je tedy závislé na schopnostech a vůli jedinců, je subjektivní. A protože nikdo 
není dokonalý, i toto rozhodování může být chybné.  

Zvykový ekonomický systém v dnešní době naleznete např. v centrální Austrálii, Africe 
nebo u kmenů amazonského pralesa. 

 
Příkazový systém - Příkazový systém je extrémem, který lze v čisté podobě najít 
velmi zřídka. Někteří teoretikové mají snahu zcela eliminovat tržní vlivy v příkazové 
ekonomice umělým zrušením peněz jako prostředníka směny. Často je spojen s 
omezováním vlastnických vztahů (za socialismu bylo potlačeno soukromé podnikání 
apod.).  
 Nevýhodou příkazového systému je, že rozhodování o základních ekonomických 
otázkách je závislé na schopnostech a vůli jedinců, je subjektivní. A protože nikdo 
není dokonalý, i toto rozhodování může být chybné.  
Výhodou příkazového systému je velmi rychlá schopnost aktivizovat všechny zdroje 
společnosti ve vyhrocených situacích - živelné pohromy, napadení státu nepřítelem 
apod. 
 
Tržní systém - Tržní systém je extrémem s opačnými charakteristikami, než je 
příkazový systém. V tomto systému vše řeší trh a jednotlivci se tomuto systému 
podřídí nebo zde nejsou schopni existence. Objektivitu fungování tržních principů (tzv. 
neviditelná ruka trhu) označují všichni příznivci tohoto ekonomického systému jako 
jeho největší klad.  
Nevýhody tohoto ekonomického sytému - funguje pouze v podmínkách dokonalé 
konkurence (historici s určitými výhradami za takové prostředí označují Anglii na 
počátku 19. století) a v současné době je silně deformován existencí monopolů. Neumí 
efektivně řešit externality trhu (např. znečištění životního prostředí). Tržní sytém 
nebere sociální ohledy k těm, kteří z různých důvodů nemohou pracovat (děti, starci, 
nemocní, nezaměstnaní apod.). 

 

V praxi se setkáváme s ekonomickými systémy smíšenými. 

http://www.ceed.cz/ekonomie/smisene09.htm
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Hospodářský proces a jeho fáze 

 

Hospodářský proces  

• sledujeme v makroekonomické rovině 
•  v úplné podobě probíhá ve společnosti s rozvinutou dělbou práce a 

tržními vztahy  
• umožňuje takové společnosti vytvořit statky a služby, kterými uspokojí 

jednotlivci i celá společnost své potřeby 

Hospodářský proces v úplné podobě má tyto po sobě jdoucí fáze: 
 
1. Výroba  je činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky a služby a je 

první fází hospodářského procesu. Potřebujeme k ní výrobní faktory (zdroje):  
•     práce (cenou je mzda) 
• přírodní zdroje (cenou je pozemková renta) 
• kapitál (cenou je zisk nebo úrok) 
 

Všechny uvedené zdroje jsou vzácné - musíme s nimi nakládat efektivně.  
Společnost jako celek vyrábí efektivně, pokud se její produkce pohybuje na křivce 
produkčních možností. Někteří novodobí ekonomové se přiklánějí k názoru, že 
čtvrtým výrobním faktorem jsou informace. 
 
 
2.  Rozdělování je druhou fází hospodářského procesu a následuje po fázi výroby.  

• Rozdělováním získávají svůj podíl na výrobě její účastníci - ti , kdo vložili 
do výroby své výrobní faktory = zdroje (zaměstnanci, podnikatelé, majitelé 
přírodních zdrojů). Pokud by však tito celý svůj podíl na výrobě sami 
spotřebovali, neměli by z čeho žít ti členové společnosti, kteří se z rozličných 
důvodů nemohli na výrobě podílet - děti, staří lidé, nemocní, nezaměstnaní. 
Proto všichni ti, kdo získali svůj podíl v procesu rozdělování,  část svého podílu 
odvádí do veřejných rozpočtů (státní rozpočet, rozpočty krajů a místní 
rozpočty), které zajistí jejich přerozdělení.  

• Přerozdělení je proces, kdy získávají podle určitých pravidel svůj podíl na 
výrobě i ostatní členové společnosti, kteří se na výrobě nepodíleli (děti, 
důchodci. nemocní apod.). Ve vyspělých společnostech zajišťují proces 
přerozdělování veřejné rozpočty, především státní rozpočet.  

Pokud by neproběhl proces rozdělování a přerozdělování, nemohl by hospodářský 
proces přejít do fáze směny a pak spotřeby, protože by lidé neměli co směňovat. 
 
3. Směna : 
• je třetí fází hospodářského procesu (výroba - rozdělování a přerozdělování - směna 

- spotřeba)  
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• je proces, ve kterém nabízející (výrobci, obchodníci) hledají kupce (poptávající) 
na své zboží a služby, aby realizovali svůj zisk. Teprve v tomto okamžiku se 
ukáže, zda výsledky výrobky rozdělené ve fázi rozdělování (mzdy, zisky) byly 
oprávněné. Může se stát, že výrobek svého kupce nenajde. Podnikatel nedosáhne 
zisk, ale prodělá.   

• Z opačného pohledu je směna procesem, kdy kupující hledají na trhu to, čím 
chtějí uspokojit své potřeby. To, co chtějí v poslední fázi hospodářského procesu 
spotřebovat.      

• je verifikátor (ověřovatel) celého hospodářského procesu, v tržním hospodářství má 
směna zásadní úlohu. Teoretikové hovoří o neviditelné ruce trhu, která reguluje celý 
ekonomický 

 systém. 
 
4. Spotřeba:  je poslední fází hospodářského procesu (výroba-rozdělování a 

přerozdělování-směna-spotřeba) a je procesem uspokojení potřeb.  
 

Spotřebu členíme na  
• konečnou (uspokojení potřeb jednotlivých lidí)  
• výrobní (uspokojení potřeb firem, aby mohli dále vyrábět, 

podnikat) 
 

Z jiného úhlu členíme  
• spotřebu jednorázovou  
• spotřebu dlouhodobou 

 
Teoretická hranice zde může být stanovena lecjak.Oblíbenou hranicí v praktické 
ekonomice (například pro účely účetní apod.) je jeden rok - do jednoho roku se jedná 
o spotřebu jednorázovou, nad jeden rok je spotřeba dlouhodobá.   
 
V praxi se tyto fáze realizují prostřednictvím spousty dílčích vzájemně propojených 
procesů. Nejrizikovější a zároveň verifikační a regulační fází je směna (neboli obchod) 
realizovaná na trhu.  

  Cílem hospodářského procesu je spotřeba, tedy proces, ve kterém jednotlivci i 
skupiny uspokojí své potřeby.  
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Subjekty ekonomiky – národního hospodářství 

 
 

 

 
 
 

Firmy a jejich právní formy 

1) fyzické osoby 

• pod fyzickou osobou si představíme jednoho konkrétního člověka, která platí daň z 
příjmů FO 

• fyzické osoby rozlišujeme: 

    º podnikatelé podnikající na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského 
zákona 

    º podnikatelé podnikající na základě jiného oprávnění dle jiných zákonů  
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    º zaměstnanci - osoby schopné vstupovat do pracovně právních vztahů se svými 
zaměstnavateli řídící se především zákoníkem práce 

2) právnické osoby 

• pod právnickou osobou si představíme společnost několika osob, která je oprávněná 
vstupovat do právních vztahů a jednat svým jménem 

• právnická osoba platí daň z příjmů PO 

• právnické osoby rozlišujeme: 

• obchodní společnosti 

        ♦ v.o. s. - veřejně obchodní společnost 

        ♦ k.s. - komanditní společnost 

        ♦ s.r.o. - společnost s ručením omezeným 

        ♦ a.s. - akciová společnost 

• družstva 
• státní podniky 
• neziskové organizace 
• církevní organizace 
• nadace 
• občanská sdružení 

• prokurista: zaměstnanec firmy, který má pravomoci a určité zplnomocnění  
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Faktory ovlivňující úroveň NH 

 
Úroveň národního hospodářství 
 
- je míra, do které je národní hospodářství schopno uspokojovat potřeby společnosti 
(fyzické i právnické osoby) 
- úroveň národního hospodářství ovlivňují 3 základní činitele: 
 
1. Přírodní bohatství (nerostné suroviny, lesy na těžbu) - čím více nerostného 
bohatství, tím by měla být vyšší úroveň, ale teprve když ho umí využít 
2. Národní bohatství - vše, co předchozí generace vybudovaly a můžeme to používat 
(školy, nemocnice, hrady...) - my už do toho nemusíme investovat 
3. Obyvatelstvo 
a) počet obyvatel (čím více, tím více jich může pracovat) - ale záleží také na tom, jak 
vyjde HDP na obyvatele, 
b) struktura - předškolní a školní věk, v produktivním věku, důchodci, 
c) vzdělanost lidí - čím vzdělanější, tím víc něco nového vymyslí = zvyšují úroveň. 
 
 
 

Národní hospodářství  
 
zahrnuje veškeré hospodářské činnosti na určitém místě. Dělí se na hospodářské 
sektory: 

1. Primární sektor  ( prvovýroba )– zahrnuje prvovýrobu např. získávání 
surovin, lesnictví, zemědělství, těžební průmysl,… 

2. Sekundární sektor ( zpracování ) - zahrnuje zpracovatelský průmysl a 
stavebnictví. Je zaměřen na výrobu výrobků.( průmysl, potravinářství,..) 

3. Terciární sektor – zahrnuje všechny služby např. peněžnictví, 
pojišťovnictví, doprava, školství, kultura,obchod,…. 

4. Kvartální sektor – zahrnuje vědu a výzkum  
 
Hospodářský sektor vzniká seskupením podobných odvětví. Hospodářské 
odvětví – průmysl, doprava, lesnictví, spoje, obchod atd. 
Národní hospodářství států se značně liší. Například podle dosažené ekonomické 
úrovně se rozlišují země na průmyslové vyspělé země, málo vyspělé země. 
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Měření ekonomického růstu – ukazatele 
 
 

• míra inflace = snižování hodnoty peněžní jednotky nadměrným přidáváním 
peněz do oběhu. Klesá kupní síla peněz, rostou ceny. Inflace se měří indexem 
růstu spotřebitelských cen v určitém období 

• míra nezaměstnanosti – měří se % nezaměstnaných z počtu  ekonomicky 
aktivního obyvatelstva 

• bilance zahraničního obchodu ( vyrovnanost dovozů a vývozů ) – měří se 
saldem ( zůstatkem ) dovozu a vývozu 

• hrubý domácí produkt HDP- je celková peněžní hodnota statků a služeb 
vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v 
makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým obdobím 
bývá obvykle rok. V mezinárodních srovnáních se také používá HDP na 
obyvatele (HDP na hlavu). Domácí produkt lze vypočítat třemi způsoby. Každá 
metoda představuje jiný pohled na totéž. V HDP nejsou započítány služby, které 
lidé dělají mimo oficiální trh (např. práce na zahradě, vaření, práce 
protislužbou), a také ilegální produkce (např. výroba a prodej drog, prostituce, 
nepřiznané zisky). 

Ø Výrobková metoda Je nazývána též zbožová nebo produktová metoda. HDP je 
dle ní součtem všech přidaných hodnot na daném území za dané období a čisté 
daně na výrobky. 

Ø Výdajová metoda Protože výdaj za zboží odpovídá ceně tohoto zboží (tzn. 
součtu přidaných hodnot), lze produkt měřit jako součet výdajů – agregátní 
výdaje. Do tohoto součtu započítáváme pouze finální výrobky, tzn. takové, které 
již nejsou vstupem další výroby (nebudou v přidané hodnotě jiného zboží). 

Ø Důchodová metoda Jelikož každý výdaj v ekonomice je něčím důchodem 
(příjmem), můžeme produkt vyjádřit jako součet důchodů (nepočítáme-li daně). 

• Hrubý národní produkt HNP - je celková peněžní hodnota statků a služeb 
vytvořená za dané období občany daného státu (jak na území tohoto státu, tak v 
cizině) 
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