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1) ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY - Ekonomie a ekonomika, mikroekonomie a makroekonomie, 

ekonomické systémy, potřeba, statek, služba, trh, cena, hospodářský proces, hranice produkčních 

možností, výrobní faktory a jejich ceny, peníze, dělba práce, nezaměstnanost, inflace. 
 
Ekonomie a ekonomika 
EKONOMIE – věda, zabývající se společenskou realitou zvanou ekonomika. Patří do skupiny společenských 
věd. Věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.  
- využívá poznatků jiných společenských věd, např. psychologie, sociologie, demografie, historie, práva, 
etiky,... a také jiných věd, např. matematika a statistika. 
 
Ekonomie – věda, ekonomická teorie 
Ekonomika – praxe, která zkoumá hospodaření určitého subjektu (státu, firmy, jednotlivce). 
 
Princip vzácnosti – je jedním ze základních principů ekonomie. Tj. teze o omezenosti zdrojů sloužících ke 
krytí v podstatě neomezených potřeb ekonomických subjektů, které při svém rozhodování musí brát v potaz 
skutečnost, že zvýší-li svou spotřebu zdroje A, pak budou pravděpodobně nuceny snížit svou spotřebu jiného 
zdroje, např. zdroje B. Potřeby jsou neomezené, zdroje ne. 
 
Mikroekonomie a makroekonomie 
Ekonomii členíme na tři relativně samostatné vědní disciplíny: 

 mikroekonomie - studuje chování jednotlivých ekonomických subjektů (domácností a firem) na 
dílčích trzích (trhu VF, trhu statků a služeb, ap.). 

  makroekonomie studuje chování ekonomiky jako celku. Zajímá se např. o celkovou spotřebu v 
dané zemi, míru nezaměstnanosti, cenovou hladinou a inflaci, platební bilancí, státní rozpočet, 
apod. Za „otce – zakladatele“ makroekonomie můžeme považovat Johna Maynarda Keynese.  

  mezinárodní ekonomie, která analyzuje finanční a hmotné toky probíhající mezi jednotlivými státy. 
 
MAKROEKONOMIE – ekonomie státu. 
MIKROEKONOMIE – konkrétní firma = kdežto v makroekonomii je pro nás firma obecný pojem, 
reprezentant určitých funkcí v ekonomice státu. 
 
Ekonomické systémy 
Ekonomický systém podává odpověď na tři základní otázky: 

• Co a kolik se má vyrábět? 
• Jak vyrábět? Pomocí jakých výrobních postupů a výrobních faktorů. 
• Pro koho vyrábět? Jak bude vyrobená produkce rozdělena. 
 
1) ZVYKOVÝ systém je historicky nejstarší. Je založen na kmenových vztazích. O základních otázkách 

rozhoduje náčelník kmene a rada starších. Každý pracuje podle svých schopností, ve prospěch všech 
a dostává jen tolik, aby přežil. Princip společného vlastnictví. 

2) PŘÍKAZOVÝ systém je založen na moci relativně malé skupiny lidí ve společnosti. Většinou se jedná 
o státní instituce nebo politické vůdce. Ti rozhodují na základě příkazů. Princip společného 
vlastnictví.  

3) TRŽNÍ systém představuje systém založený na fungování zákonů trhu a principu soukromého 
vlastnictví. Na základní otázky odpovídá tržní mechanismus.  

V dnešní době ale neexistují čistě tržní ekonomiky, role státu je významná v každé době.  
Systém tržní síly a státní účasti označujeme pojmem smíšená ekonomika.  
 
Potřeba 
POTŘEBA je pociťovaný nedostatek, který si uvědomujeme a snažíme se ho odstranit všemi námi 
dostupnými a poznanými prostředky 

- každý z nás má jiné potřeby. 
- jsou rozmanité a nekonečné. 
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a) hmotné = jíst, bydlet, oblékat se,... 
b) nehmotné = přátelství, svoboda, ... 
c) zbytné a nezbytné = pro každého člověka je nezbytné něco jiného. 
d) individuální a kolektivní 
e) základní a luxusní 

 
Některé potřeby jednotlivce ale mohou být uspokojovány na úkor potřeb jiných lidí, společnost formou 
zákonů definuje činnosti zakázané. Společnost může používat i nepřímé nástroje k ovlivnění našich potřeb 
(daně zdražující spotřebu alkohol. nápojů a tabáku,...) 
 
Potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb. 
 
STATKY: 

a) hmotné – jídlo, byt, oblečení,... 
b) nehmotné – vlastnosti, dovednosti, znalosti,... 
c) volné – sluneční svit, vzduch, déšť,... nemusíme za ně poskytnout žádnou protihodnotu, jsou 

k dispozici volně v přírodě. 
d) ekonomické – (vzácné), k jejich získání musíme vynaložit určité úsilí, nejsou k dispozici volně 

v přírodě. 
Vzácné = ekonomické statky. Jsou užitečné (mají hodnotu) a vyskytují se v omezeném množství.  
Volné statky nesplňují min. jednu z těchto podmínek. 
 
SLUŽBY: 
- cizí činnosti, které uspokojují lidské potřeby. 

a) věcné – oprava obuvi, vymalování bytu,... 
b) osobní – působí přímo na naši osobu, léčení pacienta, úprava účesu,... 

 
ZBOŽÍ – statek nebo služba určená ke směně na trhu. 

- směna zboží za zboží – barter 
 
Trh 
Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a kde se touto jejich interakcí vytváří rovnovážná cena a 
rovnovážné množství. 
Rovnováha na trhu nastává v situaci, kdy je prodáno vše, co bylo vyrobeno.  
Trh členíme z několika hledisek: 

1) Podle území: místní, národní, světový. 
2) Podle předmětu koupě: trh statků a služeb, trh výrobních faktorů, trh peněz. 
3) Podle množství a druhu sledovaného zboží: dílčí, agregátní. 

 
Hospodářský proces 
Hospodářský proces představuje čtyři na sebe navazující fáze, které se navzájem ovlivňují a prolínají. Z toho 
jasně vyplývá, že všechny ekonomické subjekty jsou na sebe navzájem životně závislé.  

•  VÝROBA je první fází hospodářského procesu. Výrobou se zabývají firmy, které tak mění 
pronajímané vstupy na užitečné výstupy.  

•  ROZDĚLOVÁNÍ je fází, ve které každý kdo se účastnil výrobního procesu, získává svoji odměnu 
(ceny za pronájem výrobních faktorů). Z této odměny ale musí část odvést státu např. ve formě 
daní. Stát tyto prostředky přerozděluje potřebným, těm, kteří se přímo výrobního procesu 
neúčastnili (např. děti, důchodci, nemocní).  

• SMĚNA pak představuje proces, při kterém nabízející hledají kupce pro své výrobky a služby a 
kupující hledají na trhu to, čím by uspokojili svoje potřeby.  

• SPOTŘEBA je poslední fází hospodářského procesu, při které dochází k uspokojení potřeb. 
o Spotřeba konečná – spotřeba konečných zákazníků 
o Spotřeba výrobní – spotřeba firem 
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Hranice produkčních možností 
Představuje maximální množství produkce (výstupu), kterou je možné v dané ekonomice vyrobit s 
maximálním využitím všech dostupných výrobních faktorů (vstupů).  
Pokud daná ekonomika produkuje na hranici produkčních možností, pak není možné zvýšit výrobu jednoho 
statku bez toho, aniž by musela snížit produkci druhého statku.  
Posun hranice produkčních možností je spojen s ekonomickým (hospodářským) růstem, kdy dochází ke 
zvyšování produkčních možností ekonomiky, například díky technologickému pokroku. 

 
 
Výrobní faktory a jejich ceny 
Jedinými vlastníky výrobních faktorů jsou domácnosti, které je nabízí na trhu VF firmám a za takto získaný 
příjem pak nakupují statky a služby k uspokojení svých potřeb. Výrobní faktory tak představují pro firmy 
vstupy (náklady), pomocí kterých mohou produkovat.  

• PRÁCE: je primárním výrobním faktorem. Jedná se o cílevědomou lidskou činnost vytvářející statky 
a služby. Cenou práce je mzda (mzdová sazba). Nutno rozlišovat nominální a reálnou mzdu. 

o Nominální mzda nám říká, kolik Kč zaměstnanec obdrží za odvedenou práci.  
o Reálná mzda představuje množství výrobků a služeb, které si za obdržený příjem může pořídit.  
• PŮDA je přírodním zdrojem. Cenou (peněžním výnosem) za pronájem půdy je pozemková renta. 

Půda je primárním výrobním faktorem.  
•  KAPITÁL v nejjednodušší formě představují peníze, které přinášejí další peníze. Bez kapitálu se 

nedá vyrábět. Cenou kapitálu je zisk nebo úrok. Jeho specifikem je možnost akumulace 
(hromadění).  

•  TECHNOLOGIE jsou považovány za nový výrobní faktor, jehož cenou je technologická renta.  
Kapitál a technologie jsou sekundárními výrobními faktory, protože již jednou prošly procesem výroby.  
 
Peníze 
Prostředníkem směny = peníze 
Historie peněz: 

- drahé kovy 
- mince z drahých kovů 
- papírové peníze 
- bezhotovostní platby (platební karty, šeky,...) 

Fce peněz: 
- prostředník směny 
- míra hodnot 
- prostředek akumulace 

 
Dělba práce 
Dělba práce představuje rozložení pracovních činností mezi jednotlivé zaměstnance.  
Dělba práce umožňuje specializaci, při které se lidé soustředí pouze na určitý druh práce. 
Dělba práce také předpokládá kooperaci, při které dochází ke spolupráci na vytváření statků a služeb 
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Nezaměstnanost 
Nezaměstnanost se měří mírou nezaměstnanosti, což je obecně poměr nezaměstnaných, kteří si chtějí práci 
najít a všech ekonomicky aktivních lidí. Míra nezaměstnanosti závisí na výkonnosti ekonomiky. Když 
ekonomika roste, klesá nezaměstnanost, když ekonomika zpomaluje nebo klesá, nezaměstnanost roste. 
Nezaměstnaným, kteří jsou registrovaní na úřadech práce, se po určitou dobu vyplácí podpora v 
nezaměstnanosti. 
Nezaměstnanost přináší mnoho negativních sociálních důsledků v podobě poklesu životní úrovně 
nezaměstnaného a jeho rodiny, vede ke stresu, různým závislostem, kriminalitě, ale také k sebevraždám. U 
dlouhodobě nezaměstnaných dochází také ke ztrátě kvalifikace, tím se také snižuje možnost opět získat 
zaměstnání. Nepříjemnou stránkou je také ztráta kvalifikace a tím i možnosti opětovně najít zaměstnání.  
Nezaměstnanost vzniká tehdy, když je v dané ekonomice převis nabídky práce nad její poptávkou. Nabídku 
práce tvoří jednotlivci, poptávku po práci tvoří firmy. 
 
                                                  Počet nezaměstnaných, kteří aktivně hledají práci 

Míra nezaměstnanosti     =     -------------------------------------------------     x  100 
                   Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

 
Nezaměstnanost: 
1) Dobrovolná: nezaměstnaní nemají z nějakého důvodu o práci zájem. 
2) Nedobrovolná: 
a) frikční: krátkodobá, souvisí s přirozenou změnou pracovního místa, 
b) strukturální: nedostatek zaměstnanců v určitém oboru nebo regionu, 
c) sezónní: souvisí se sezónností některých prací (zemědělství, stavebnictví,...), 
d) cyklická: spojená s cyklickým vývojem ekonomiky (v důsledku hospodářských krizí). 
 
Řešení nezaměstnanosti: 
1) Pasivní způsob – podpora v nezaměstnanosti 
2) Aktivní způsob – rekvalifikace 
 
Inflace 
- je všeobecný vzestup cenové hladiny. Inflace má vliv na kupní sílu peněz. Roste-li cenová hladina, tak 
klesá reálná kupní síla peněz.  
Dezinflace (zpomalení tempa růstu cenové hladiny). Povede-li postupné snižování tempa růstu cenové 
hladiny k tomu, že míra inflace začne nabývat záporných hodnot, pak půjde o deflaci (záporná míra 
inflace). V ČR deflace meziročně nebyla, ale meziměsíčně bývá. 
 
Míra inflace π  
= ukazatel, který zachycuje skutečné temp růstu cenové hladiny v dané ekonomice.  
 


