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4.MO - POSTAVENÍ PODNIKU V NÁRODNÍM 
HOSPODÁŘSTVÍ

       

           Pokud chci psát o výše uvedeném tématu, pak musím v první řadě vysvětlit co to národní 
hospodářství a ten podnik je. Definicí a popisů je nepřeberná řada, ale rozhodla jsem se tuto práci 
napsat vlastními slovy, aby byla co nejvíce srozumitelná. Takže národním hospodářstvím bych 
nazvala veškerou hospodářskou činnost, prováděnou na určitém území, podnikatelskými subjekty a 
občany. Podnikají lidé jako živnostníci, firmy jako společnosti a taky stát. Stát má zde  úlohu jako šéf, 
který vše řídí, tak že určuje pravidla a dohlíží pomocí administrativního aparátu na jejich dodržování. 
Podnik bych popsala, jako záměrné uspořádání lidí a věcí s určitým cílem. V podniku si jeho 
zřizovatelé nebo vedoucí sami rozhodují o jeho chodu. Například člověk nebo několik lidí, chce 
vydělat peníze a má plán jak. Třeba chce něco vyrábět. Tak si sežene pozemek, nebo už přímo budovu, 
kapitál, stroje, zaměstnance, podle toho jakým způsobem chce podnikat, tak oběhá příslušné úřady 
(podniky se zřizují podle obchodního zákoníku, živnostenského zákona a zákona o státním podniku) a 
může začít. Firma musí mít též dopředu jasnou otázku odbytu, to znamená prodeje svého zboží. Bez 
něj je veškeré předchozí úsilí naprosto zbytečné. Ze své činnosti odvádí státu daně a protože má 
většinou i zaměstnance, odvádí za ně státu zdravotní a sociální pojištění. Stát tyto peníze následně 
přerozdělí těm, kteří se nemohli na výrobním procesu podílet (důchodcům, nemocným,..) a tím vzniká 
ekonomický koloběh. Ekonomiku bych popsala jako hospodaření s majetkem. Následný obrázek nám 
popisuje, jak se ty naše ekonomické subjekty vlastně dělí.
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 Cílem národního hospodářství je, aby se každý z nás cítil v bezpečí, měl práci nebo mohl sám 
v klidu podnikat a pokud by z nějakého důvodu, třeba nemoci, nemohl pracovat, aby i tak o něj bylo 
postaráno. Abychom se tak skutečně měli, musel stát vymyslet státní instituce, podřízené vládě, které 
pomáhají udržet národní hospodářství v chodu. Jsou to například policie, různé úřady, měnová a 
rozpočtová  politika. Když začne značně působit několik negativních faktorů, pak hospodářství se 
přestane dařit a úroveň státu začne upadat. Do nejvýznamnějších z těchto faktorů, které mohou 
nepříznivě ovlivnit národní hospodářství patří například nezaměstnanost - když budeme národem 
nepracujících lidí, pak zákonitě se nemůže dařit ani hospodářství. Nebo když budeme mít málo 
přírodních zdrojů, které potřebujeme k vytváření statků, pak budeme muset tyto zdroje dovážet a tím 
vzrostou ceny konečných produktů a to též ovlivní naše hospodářství. Také válečný a poválečný stav 
nikdy nepřinesl nic dobrého naší ekonomice. Jako poslední z mnoha příkladů, uvedu právní a 
podnikatelské podmínky – to zase když nebudou dobře fungovat kontroly nad hospodařením ( třeba 
když podnikatelé nebudou dodržovat právní předpisy,  budou si dělat co chtějí a nikdo je nebude 
hlídat) a stát nebude podporovat podnikání, tak se též nedočkáme fungujícího hospodaření a tím 
pádem fungující ekonomiky.

 
           Dále budu hodně používat název obchodní rejstřík (dále ve zkratce OR), takže by bylo k věci 
něco o něm napsat. OR je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje, které musí 
obsahovat všechny základní informace o podniku a jejich zakladatelích. OR je veden rejstříkovým 
soudem a zápisem do něj vznikají právnické osoby,  pro které je tento zápis povinný. Dále se do něj 
zapisují zahraniční osoby a fyzické osoby, ovšem pro ty poslední je zápis dobrovolný.
            Zmínila jsem termín fyzické osoby (dále jen FO) a právnické osoby (PO). Zde se jedná o 
majitelé podniků, které mohou vystupovat za podnik budˇ jako FO nebo PO. Jejich právní podstatu 
najdeme zakotvenou v občanském zákoníku. Tedˇ se pokusím vysvětlit jejich rozdíl. Pod pojmem FO 
si představme jednoho konkrétního člověka s jeho právy a povinnostmi. Název firmy FO musí 
obsahovat její jméno a příjmení. Pokud je podnikatelů téhož jména v jeho okolí více, může za jménem 
být nějaký dodatek, který odliší osobu podnikatele od ostatních. Oproti tomu PO je společenství 
několika lidí, kteří mají právo vystupovat jménem podniku, ale jsou i výjimky kdy za společnost může 
vystupovat jeden člověk FO. Označením firmy PO je název, pod kterým je firma zapsána v OR a za 
názvem se musí nacházet dodatek, který označuje její právní formu (s.r.o., k.s.,…)

             Tedˇ  bych se vrhla na členění podniků podle právní formy a pokusím se to opět popsat co 
nejsrozumitelněji. Když budu chtít podnikat sama, to znamená soustavně, samostatně, vlastním 
jménem, na vlastní zodpovědnost dosáhnout zisku (nesmím zapomenout dodat za podmínek 
stanovených zákonem), to znamená, že budu podnikat jako živnostník a k tomu musím získat 
živnostenské oprávnění na živnostenském úřadě. Máme dva druhy živností. Ohlašovací, která vzniká 
dnem ohlášení nebo dnem uvedeným jako zahájení činnosti na živnostenském úřadě. Do ní řadíme 
všechny živnosti volné. Druhým typem živnosti je živnost koncesová, která vzniká dnem nabytí právní 
moci o udělení koncese.
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           Dalšími druhy společností, které většinou zastupují PO a vznikají dnem zapsání do obchodního 
rejstříku, jsou: Obchodní společnosti a ty se dělí na osobní a kapitálové. Osobní rozdělujeme na 
veřejnou obchodní společnost (v.o.s.) a komanditní společnost (k.s.). Tyto společnosti ručí svým 
majetkem za závazky společnosti. A kapitálové se dělí na společnost s ručením omezeným (s r.o.) a 
akciovou společnost (a.s.). Oproti osobní společnosti neručí za závazky svým majetkem nýbrž 
majetkem společnosti. Všechny tyto společnosti se ruší budˇ  bez likvidace (výmazem z obchodního 
rejstříku nebo se celý majetek převede na novou společnost), dále likvidací (likvidátorem) a poslední 
možností je konkurz (soudní řízení).   Družstvo, to je název pro společenství neuzavřeného počtu osob, 
které mají ve firmě stejné hlasovací právo. Výhodou je, že v průběhu činnosti mohou ze společnosti 
vystupovat a do ní vstupovat noví členové.  Družstvo ručí celým svým majetkem a zaniká výmazem 
z obchodního rejstříku. Ještě nesmím opomenout se též zmínit o státních organizacích, jejichž 
zřizovatelem je stát. Do tohoto sektoru patří státní podniky, jejichž účelem je hospodaření se státním 
majetkem a které vznikají vydáním zakládací listiny a zápisem do obchodního rejstříku. Ručí svým 
majetkem a jejich ředitele jmenuje ministr. Do státní organizace patří též příspěvková a rozpočtová 
organizace.

            Tyto podniky dávají práci jiným FO - zaměstnancům, kteří vstupují do pracovně právních 
vztahů se svými zaměstnavateli a tím pádem se řídí především zákoníkem práce (ten udává práva a 
povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance).

           Fungování podniku se neobejde bez obchodního zákoníku, protože chceme, aby všichni 
podnikatelé měli stejné podmínky a stejné právní postavení. Proto právě občanský zákoník upravuje 
vztahy mezi podnikateli a najdeme v něm obecná ustanovení týkající se podniků a podnikání, 
obchodní rejstřík, vše o obchodních společnostech a družstvech, účetnictví podnikatelů, hospodářské 
soutěži,…. ale protože nepokrývá všechny právní vztahy a někdy potřebujeme právní normu 
v obecnější podobě, musíme vyhledat občanský zákoník.  Vrátím se ještě ke výše zmiňované 
hospodářské soutěži. Firmy by měli dodržovat určená morální pravidla, aby nedocházelo ke klamání 
zákazníka ( například lživou reklamou, nepravdivým označením zboží,….) a k poškozování jiných 
firem ( lživými informacemi o jejich výrobcích a službách, podplácením, …..) .

           Komunikaci firem s jednotlivci a firem se státem se říká právní vztahy, které se řídí zákoníkem 
práce a občanským zákoníkem. Touto poslední informací bych zakončila stručný popis firem a 
myslím, že je zněj patrné, že národní hospodářství může fungovat jen pokud podnik funguje a hraje 
svou nezastupitelnou roli, bez níž se žádný ekonomický stát neobejde. Tedy pokud chce prosperovat.

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
 
Hospodaření – činnost, kterou uspokojujeme potřeby na základě principu hospodárnosti (nejmenší 
náklady dosáhnout co nejlepších výsledků). Účelné nakládání s produkty, které má společnost 
k dispozici
Hospodářství – celek, ve kterém probíhají hospodářské procesy
Národní hospodářství – soustava hospodářských subjektů (podnik a občan), kteří se zabývají 
různorodou činností nacházejí se na území určitého státu a stát je řídi
Základní fce NH – uspokojovat rostoucí potřeby celé společnosti
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Úroveň NH – míra s jakou je schopno uspokojit potřeby společnosti – životní úroveň
 
Měření životní úrovně 
Reálná mzda – množství užitých statků, které si obyvatelé mohou koupit za svou nominální mzdu. 
Přepočítává se pro soubor obvyklých statků a služeb
Národním bohatstvím – souhrn materiálních statků státu vytvořený lidskou prací (budovy, silnice, 
památky)
Přírodním bohatstvím – ropa, půda, lesy, nerostné suroviny, voda
Stav životního prostředí – znečištění vody, ovzduší
Samotným obyvatelstvem – vzdělání, kulturní vyspělost
 
Struktura NH
- je tvořeno soustavou hospodářských subjektů, které se zabývají různorodou činností
Struktura NH – členění NH podle různých hledisek
Hospodářská odvětví – podniky s podobnými výr. nebo činnostmi (zemědělství, průmysl, lesnictví, 
doprava, školství). HO se na základě podobným znaků seskupují do hospodářských sektorů (primární 
sektor – prvovýroba „lesnictví“
              Sekundární sektor – hmotné statky „zpracovatelský průmysl, stavebnictví“
              Terciární sektor – služby pro obyvatelstvo „školství, kultura“
 
Ukazatele vývoje NH
- veličiny, která charakterizují výkonnost NH
HDP (hrubý domácí produkt)
-celková peněžní hodnota toku statku a služeb vytvořená za dané obdobní (za 1 rok) výrobními faktory 
NH bez ohledu na to jsou-li vlastněny občany státu nebo cizinci
HNP (hrubý národní produkt)
-vyjadřuje hodnotu statku a služeb vytvořený za dané období výrobními faktory ve vlastnictví občanů 
příslušné země (ať už tyto statky vyrobily na území dané země nebo v zahraničí.
 
HDP lze zjišťovat:
1)Produkční metoda-sčítá všechny vyrobené statky a služby, které firmy za dané období prodali 
domácnostem, vládě, jiným firmám a čisté vývozy.
 
2)Výdajová metoda-důchodová-vychází s fází rozdělováním kdy každý účastník výroby získává svůj 
podíl na vyrobených statcích a službách, jako odměnu za vyráběné svých výrobních faktorů.
 
SKUTEČNÝ HDP-produkt skutečně dosažený
 
POTENCIONÁLNÍ HDP-produkt, kterého by ekonomika dosáhla při využití všech svých výrobních 
zdrojů.
3)NEW – čisté ekonomické bohatství
 
NEW = HNP + černá eko. + šedá eko. + produkce vl. Potřeb – záporné externality
 
Černá ekonomika – souhrn ekonomických statků, které poučují zákony dané země. Je zde zahrnuta 
hospodářská kriminalita jednotlivců, ale také trestná činnost organizovaných zločinů.
 
Šedá ekonomika - podplácení
                           
 
INFLACE
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- trvalý jev znehodnocování peněz ( v praxí se projevuje zvyšováním celkové hladiny cen všech statků 
a služeb v průběhu delšího období ).
- jen výjimečně může být vystřídán DEFLACI.
 
Druhy inflace:
1)NÍZKÁ INFALCE – několik % ročně a je slučitelná se zdrojovým ekonomickým vývojem.
2)PÁDIVÁ INFLACE – 10-ky až 100-ky %, snižuje to výkonnost ekonomického systému, lidé 
přestávají věřit domácí měně.
3)HYPER INFLACE – tisíce %, peníze přestávají plnit svou funkci, přechází se ke měně naturální, 
ekonomický systém se rozpadá a nastává chaos. Dochází k nim především k období válečných 
konfliktů a politických preventů.
 
Příčiny inflace:
1)Inflace tažená poptávkou
-zvýšena poptávka vyvolá růst cen nabídky, zaměstnanci budou volat o zvýšení mezd, tím se zvýší 
náklady firem → zvýšení na straně nabídky a rozbíhá se inflační spirála.
 
2)Inflace tažená nabídkou
-ceny statků a služeb jsou vytlačovány vzhůru, růstem cen nákladů.
 
STABFLACE – spojení vysoké míry nezaměstnanosti a vysoké míry inflace.
DESINFLACE – zpomalení růstu cenové hladiny
 
 
 
Nezaměstnanost
-na trhu práce mohou nastat 3 situace

1. rovnost N a P – všichni kdo chtějí pracovat za danou mzdu – práci dostanou a firmy nakoupí 
přesně tolik práce kolik potřebují.

2. převis poptávky – představují firmy, které by koupili více práce, ale za tak nízko cenu jí 
nemohou sehnat

3. převis nabídky – domácnosti nabízí svou práci, ale část této práce zůstává nevyužita  
NEZAMĚSTNANOST (reálná mzda > rovnovážná)

 
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo – lidé, kteří pracují nebo jsou nezaměstnaní a práci si hledají
-dělení nezaměstnanosti-
DOBROVOLNÁ – lidé mají prac. Sílu, ale nechtějí ji vykonávat, preferují volný čas
NEDOBROVOLNÁ – lidé chtějí a potřebuji práci, ale nemohou odp. práci sehnat
 
MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI = nedobrovolně nezaměstnaní /E. Aktivní obyv *100
 
3 typy NEZAMĚSTNANOSTI
- frikční – vzniká přechodem prac. S jednoho místa na druhé
- strukturální – vyplývá ze změn ve struktuře NH
- cyklická – spojena s hospodářským cyklem
 
Důsledky nezaměstnanosti – ztráta statku a služeb, dávky nezaměstnanosti, soc. důsledky
 
 
 

- 5 -


	NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
	Měření životní úrovně 
	Struktura NH
	Ukazatele vývoje NH
	 
	INFLACE
	Nezaměstnanost
	Ekonomicky aktivní obyvatelstvo – lidé, kteří pracují nebo jsou nezaměstnaní a práci si hledají



