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3) Základní makroekonomické pojmy 
Národní hospodářství, Česká republika jako součást EU, eurozóna. Ekonomické subjekty v uzavřené a 
otevřené ekonomice. Odvětvová struktura NH. Základní makroekonomické ukazatele – inflace, 
nezaměstnanost, HDP, HNP, měnové kurzy. Metody výpočtu HDP. 
 
Národní hospodářství 
Národní hospodářství: soustava hospodářských subjektů (podnik a občan), kteří se zabývají různorodou 
činností, nacházejí se na území určitého státu a stát je řídí. 
Základní funkce národního hospodářství: uspokojovat rostoucí potřeby celé společnosti. 
Úroveň národního hospodářství: míra s jakou je ekonomika dané země schopna uspokojit potřeby 
společnosti – životní úroveň. 
 
Česká republika jako součástí EU 
Oficiální přihlášku ČR do EU podala česká vláda (jako poslední z kandidátů) 23. 1. 1996. V následujících 
letech ČR absolvovala nezbytné kroky procesu rozšiřování Unie. Přijímací jednání bylo dokončeno 2003, 
kdy byla podepsána Smlouva o přistoupení ČR k EU.  
ČR stává členem EU dne 1. 5. 2004.  
 
V srpnu 2015 je členem EU 28 států.  
 
Principy EU: 
- volný pohyb kapitálu, zboží a služeb 
- volný pohyb osob, práce 
- volný pohyb peněz a kapitálu  
 
Eurozóna: je měnová unie některých členských zemí EU, které souhlasily s odstoupením od vlastní měny ve 
prospěch měny jednotné – eura. V srpnu 2015 je členem eurozóny 19 států EU. Pro vstup do eurozóny musí 
nové země splňovat tzv. Maastrichtská kritéria. ČR není členem eurozóny.  
 
Ekonomické subjekty v uzavřené a otevřené ekonomice 
1) Ekonomické subjekty v uzavřené ekonomice: domácnosti, firmy, stát 
2) Ekonomické subjekty v otevřené ekonomice: domácnosti, firmy, stát, zahraničí 
 
Struktura národního hospodářství  
- je tvořeno soustavou hospodářských subjektů, které se zabývají různorodou činností 
Odvětví = souhrn výrobních jednotek produkujících týž produkt. Vymezení odvětví je dáno klasifikací 
v rámci statistického systému (v ČR se používá systém CZ-NACE). Uvedený systém vymezuje v ekonomice 
99 odvětví a ta člení na pododvětví (kategorie), na obory a jednotlivé činnosti. 
 
Odvětvová (sektorová) struktura – zastoupení jednotlivých odvětví v ekonomice, tím ukazuje na 
ekonomickou vyspělost. Změny v odvětvové struktuře jsou dány uplatněním vědeckotechnického pokroku. 
Regionální nerovnoměrnost růstu a rozvoje se projevuje ve vývoji sektorové struktury. Tu lze 
charakterizovat vývojem zastoupení jednotlivých odvětví v ekonomice – podílem ekonomických sektorů na 
tvorbě HDP, nebo na celkové zaměstnanosti. Tím ukazuje na jejich ekonomickou vyspělost. 
 
V ČR je nejvíce zastoupen průmysl a služby (cca 60 %). 
 
Ekonomické sektory: (třísektorová ekononomika) seskupují se podle příbuznosti 

o primární sektor (A) – zemědělství, lesnictví, rybolov, těžba 
o sekundární sektor (I) – průmysl, stavebnictví, energetika 
o terciární sektor (S) – doprava, spoje, obchod, finance, věda, školství 

někdy se uvádí ještě čtvrtý sektor (čtyřsektorová ekonomika): 
o kvartérní sektor – věda a výzkum 
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Ukazatelé výkonnosti národního hospodářství 
- veličiny, které charakterizují výkonnost národního hospodářství 

 HDP (hrubý domácí produkt): celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané obdobní 
(za 1 rok) výrobními faktory na území daného státu bez ohledu na to, jsou-li tyto výrobní faktory 
vlastněny občany státu nebo cizinci  

 HNP (hrubý národní produkt): vyjadřuje hodnotu statků a služeb vytvořených za dané období 
(nejčastěji 1 rok) výrobními faktory ve vlastnictví občanů dané země (ať už tyto statky vyrobili na 
území dané země nebo v zahraničí) 

 Inflace: 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). 
Deflace = záporná míra inflace. V ČR deflace meziročně nebyla, ale meziměsíčně bývá. Míra inflace 
π = ukazatel, jenž zachycuje skutečné temp růstu cenové hladiny v dané ekonomice.  

 Nezaměstnanost: situace na trhu práce, kdy nabídka práce (jednotlivci) převyšuje poptávku po 
práci (firmy). Měří se pomocí míry nezaměstnanosti, která vyjadřuje podíl nezaměstnaných a 
ekonomicky aktivních (nezaměstnaní + zaměstnaní). 

 Měnové kurzy (devizový kurz): cena jedné měny (peněžní jednotky) vyjádřená v jednotkách jiné 
měny. Je výsledkem střetu nabídky s poptávkou po měně na devizovém trhu, kolísá kolem parity 
měny. Výchozí výši devizového kurzu stanoví CB jako nominální devizový kurz. 

 

Druhy devizového kurzu 

 nominální devizový kurz: vyjádření ceny zahraniční měnové jednotky prostřednictvím měny domácí – 

ten co je zveřejněný na kurzovním lístku.  

o přímý kurzovní záznam: kurz je vyjadřuje jako určité množství jednotek domácí měny za jednotku 

měny zahraniční, např. 30 Kč/EUR. Používá se u nás. 

o nepřímý kurzovní záznam: kurz je vyjádřen jako určité množství jednotek zahraniční měny za jednotku 

domácí měny, např. 1/30EUR/Kč. 

 reálný devizový kurz: cena měny vyjádřena ve zboží, které lze za danou národní měnu zakoupit 

v zahraničí v poměru k množství zboží, které lze za tuto měnu koupit v tuzemsku. Ukazatel 

konkurenceschopnosti.  

Konkrétní výše devizového kurzu je dána vývojem na devizovém trhu na základě nabídky a poptávky po 

konkrétní měně. Kurz měny, s níž se na devizovém trhu obchoduje je každý den kotován a jeho poslední hodnota 

před uzavřením obchodování je zveřejňována na kurzovním lístku. Na devizovém trhu se obchoduje s valutami a 

devizami.  

 

Změny kurzu 

Plovoucí kurzy:  

o Depreciace: působením tržních sil nabídky a poptávky domácí měna oslabuje (znehodnocuje) vůči měně 

zahraniční. Tzn., že je třeba vynaložit více jednotek oslabené měny na nákup jednotky zahraniční měny. 

Např. 30 Kč/EUR oslabí na 35 Kč/EUR. Opakem je: 

o Apreciace: (zhodnocení), stačí vynaložit méně jednotek domácí měny na nákup jednotky zahraniční 

měny. Např. 30 Kč/EUR posílí na 25 Kč/EUR. 

Pevné kurzy: 
o Devalvace: trvalá úřední změna kurzu, kterou vyhlásí CB. Znehodnocení centrální parity. Snížení 

úředně stanoveného poměru dvou měn. Např. 30 Kč/EUR na 35 Kč/EUR. Opakem je:  

o Revalvace: zhodnocení centrální parity.  

 
Metody výpočtu HDP 
1) výdajová metoda – součet všech výdajů všech subjektů v otevřené ekonomice:  
    HDP = C + I + G + NX 
 
C.......výdaje domácností na konečnou spotřebu  
I.........výdaje firem na hrubé investice 
G........výdaje státu na nákup statků a služeb  
NX.......čistý export, resp. export mínus import  
 

http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/?PG=A#Apreciace
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2) Důchodová metoda: součet všech důchodů, které ve sledovaném období získají za poskytnuté služby 
výrobních faktorů jejich vlastníci.  
 
3) Odvětvová metoda: součet všech hrubých přidaných hodnot, které byly ve sledovaném období vytvořeny 
v jednotlivých sektorech NH, zvýšených o daně a snížených o dotace.  
 
Hrubý a čistý domácí produkt 
čistý domácí produkt (ČDP): zachycuje hodnotu HDP sníženou o spotřebu fixního kapitálu (odpisy = 
amortizace): ČDP = HDP – SFK  
 
Národní důchod (NI) 
NI = čistý národní produkt – nepřímé daně + dotace 
Hrubý národní důchod (HND) - celková peněžní hodnota vlastnických důchodů, jež v průběhu určitého 
časového období obdrží domácí ekonomické subjekty.  
Pokud od hodnoty hrubého národního důchodu odečteme spotřebu fixního kapitálu, získáme čistý národní 
důchod (ČND). 


