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22) Hospodářská politika státu 
Subjekty HP, cíle HP, nástroje HP, fiskální politika (restriktivní, expanzivní), monetární politika, důchodová 

politika, zahraniční politika (kurzy, platební bilance). Magický čtyřúhelník: inflace, nezaměstnanost, DHP, 

bilance ZO. Hospodářský cyklus. Státní rozpočet – příjmy a výdaje.  

 
Hospodářská politika – zkoumá a sleduje ekonomické cíle a nástroje potřebné pro dosažení těchto cílů. 
Tvůrci (subjekty) HP jsou státní instituce -  parlament, vláda a centrální banka. 
Hlavní cíl: dosažení maximální úrovně společenského blahobytu 
 
Cíle hospodářské politiky: 

o tempo růstu reálného produktu odpovídající jeho potenciální úrovni 
o nízká míra nezaměstnanosti na její přirozené úrovni 
o cenová stabilita v podobě nízké míry inflace 
o a vnější ekonomická rovnováha zachycená prostřednictvím vyrovnaného kumulovaného salda 

platební bilance, resp. salda běžného účtu. 
Naplňování těchto cílů lze graficky zobrazit pomocí magického čtyřúhelníku.  
 
Nástroje HP 

 fiskální politika – stimuluje agregátní poptávku prostřednictvím výdajové a příjmové stránky 
státního rozpočtu 

 monetární politika – stimuluje agregátní poptávku ovlivňováním množství peněz a tím i úrokové 
míry v ekonomice 

 důchodová politika – analyzuje a zároveň se snaží odstraňovat nerovnosti v rozdělování důchodů 

 vnější obchodní a měnová politika – proexportní politika či protekcionistická opatření (obchodní 
politika – cla, kvóty) a regulace devizových kurzů (měnová politika). 

 
Fiskální politika: je spojena s tvorbou a čerpáním státního rozpočtu. SR je centralizovaný fond, který 
vytvářejí a rozdělují státní orgány a instituce. Příjmy tvoří daně, poplatky, sociální fond, atd. Výdaje jsou na 
obranu, školství, zdravotnictví, státní správu. Státní rozpočet je tvořen vládou, která ho dává schválit 
parlamentu. Existuje vyrovnaný, deficitní a přebytkový státní rozpočet. Je prováděna dvěma způsoby: 
a) restriktivní - snižují se státní nákupy výrobků a služeb, zvyšují se daně 
b) expanzivní - zvyšování nákupů státu, snižování daní 
Monetární politika: peněžní a úvěrová politika. Stát ji provádí prostřednictvím centrální banky. Jejím 
předmětem je ovlivňování a kontrola množství peněz v ekonomice, výše úrokových sazeb, podmínky 
úvěrování, výše rezerv. Monetární politika může být restriktivní (snižování množství peněz v ekonomice) 
nebo expanzivní (zvyšování množství peněz v ekonomice). 
Důchodová a sociální politika: představuje regulace platů (zaměstnanci ve státní sféře), sociálních dávek, 
důchodů, podpor v nezaměstnanosti, sociálních programů, zákonného pojištění. 
Zahraničně obchodní politika: je zaměřena na tvorbu celních sazeb, kurzy měn, konvertibilitu měny, účast 
v mezinárodních integracích. 
 
Platební bilance (PB): systematický statistický výkaz, který zahrnuje veškeré hospodářské transakce mezi 
danou zemí a zahraničím v průběhu určitého časového období. Skládá se z pěti účtů: 

 běžný účet: zachycuje toky zboží a služeb.  

 kapitálový účet: kapitálové převody, které mají souvislost s migrací obyvatel, promíjením dluhů a 
vlastnickými právy, převody půdy, licencí, autorských práv, atd.  

 finanční účet: zachycuje příliv a odliv kapitálu.  

 chyby a opomenutí, kurzové rozdíly 

 změna devizových rezerv: zachycuje změny v držbě zlata a cizích měn u centrální banky, které 
mohou být použity regulování nerovnováhy platební bilance.  
 

Magický čtyřúhelník 
Grafická metoda, která slouží k analýze naplňování cílů hospodářské politiky. Jeho vrcholy tvoří cíle HP: 

o tempo růstu reálného HDP 
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o míra nezaměstnanosti 
o míra inflace 
o podíl salda běžného účtu platební bilance na HDP 

 
Tradiční magický čtyřúhelník (autorem je Nicholas Kaldor, který ho zkonstruoval pro potřeby OECD). 
Jednotlivé vrcholy jsou zachyceny na osách tvořících kříž, čímž tento čtyřúhelník získává podobu kosočtverce. 
Míra úspěšnosti HP je vyjádřena jako poměr plochy čtyřúhelníku vyjadřující stávající naplnění jednotlivých 
cílů k ploše optimálního čtyřúhelníku. Za optimální je považován čtyřúhelník, jehož vrcholy tvoří hodnoty 
vycházející z kritérií stanovených OECD (Org. pro hospod. spolupráci a rozvoj): 

 3% tempo růstu reálného HDP 

 5% míra nezaměstnanosti 

 2% míra inflace 

 0% podíl salda běžného účtu platební bilance na HDP 
 
Platí, že čím ostřejší je úhel, který svírají strany čtyřúhelníku tvořící příslušný vrchol, tím větší je úspěšnost 
HP při naplňování daného cíle.  
 
Obr.: Optimální magický čtyřúhelník a magický čtyřúhelník pro roky 2007 a 2009 
 
 
 
Problémem je zajistit úspěšný vývoj ve všech 
čtyřech směrech najednou. Vysoké tempo 
hospodářského růstu vyvolá vyšší zaměstnanost, 
ale taky vyšší míru inflace. Nižší míra inflace 
snižuje hospodářský růst a vyvolává vyšší 
nezaměstnanost. 
 
 
 
 
 
 
Hospodářský (ekonomický) cyklus: výkyvy ekonomické aktivity, které mají podobu kolísáním reálného 
produktu kolem produktu potenciálního a střídají se s určitou pravidelností.  
 
 
Fáze cyklu 
V ekonomice dochází k 
neustálým výkyvům ve 
výkonu. Hospodářský cyklus 
má čtyři na sebe navazující 
fáze:  
Dno - nejnižší úroveň výkonu 
ekonomiky. Existují nevyužité 
kapacity, vysoká míra 
nezaměstnanosti, nízká 
poptávka po statcích a 
službách. Zisky firem jsou 
velmi nízké nebo záporné. 
Očekávání ohledně 
budoucího ekonomického vývoje jsou pesimistická a firmy nechtějí investovat do nových projektů.  
Expanze – růst úrovně ekonomiky následuje poté, co bylo dosaženo dna. Dochází k poklesu míry 
nezaměstnanosti, nahrazování opotřebeného kapitálu, růstu spotřebitelské poptávky a k optimističtějším 
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očekáváním budoucího vývoje ekonomiky. Postupně se realizují investiční projekty, poptávka roste a 
produkce je rozšiřována relativně snadno využíváním nevyužitých kapacit a zaměstnáváním dočasně 
propuštěných dělníků. 
Vrchol - ekonomika se nachází na nejvyšší úrovni, kapacity ekonomiky jsou zcela využity a začíná se 
objevovat nedostatek pracovních sil. Produkci lze zvyšovat pouze investováním do nových kapacit a 
zaměstnáváním nových pracovníků.  
Kontrakce - dochází k poklesu ekonomiky. Trvá-li více než 6 měsíců, nazývá se recese. Klesá produkce, roste 
nezaměstnanost, klesají příjmy domácností, což vede ke snižování poptávky. Firmy se dostávají do finančních 
potíží, jejich zisky klesají. Až se ekonomika dostane na dno, celý hospod. cyklus začne znovu. 
 
Typy ekonomických cyklů 

 krátkodobé – nebo-li Kitchinovy cykly, trvají 3-5 let, spojovány se změnou zásob. Jsou způsobeny 
výkyvy v zásobách a rozpracované výrobě, pod vlivem sezónních událostí, 

 střednědobé – Juglarovy cykly, trvají 10-11 let, spojovány s vývojem investic. Jsou způsobeny 
investicemi do strojů a zařízení. 

 první dlouhodobý – Kuznětzův cyklus: trvá 15-25 let na základě investic do realit a finančních 
instrumentů  

 druhý dld cyklus – Kondratěvův cyklus, trvají 50-60 let, jsou způsobeny významnými objevy 
(kontinentů, nalezišť), války, technologický pokrok či inovace.  

 
Ekonomický cyklus a jeho důsledky 
Důsledky hospodářských cyklů mohou být ekonomické a politické. Mezi ekonomické důsledky patří: 

 růst nezaměstnanosti  

 růst inflace 

 vnější ekonomická nerovnováha 

 sociální nepokoje, které jsou důsledkem poklesu životní úrovně. 
 
Státní rozpočet 
Je centralizovaný fond finančních prostředků. Tvorbu, rozdělování a užívání má na starosti vláda. Účet 
spravuje ČNB. Úkolem fiskální politiky je vytvářet daně, regulovat státní výdaje, udržet hospodářský růst a 
stabilní ekonomiku. 
 
Výdaje SR tvoří:   Příjmy SR tvoří: 
 
budování dálnic přímé daně (domácnosti, firmy)  
financování parlamentu                 nepřímé daně (připočítává se k výrobku nebo službě,  
školství, zdravotnictví, kultur       cla 
obrana státu poplatky 
státní správa, dotace  sociální zabezpečení 
   
 
Příjmy a výdaje státního rozpočtu by měly být vyrovnané. 
Výdaje  > příjmy = deficitní SR 
Výdaje <  příjmy = přebytkový rozpočet 
Ideální je vyrovnaný rozpočet, ale mírný deficit nebo mírný přebytek se nepovažuje za vážný problém. Deficit 
je nutno finančně pokrýt z: vydání státních obligací, půjčky od centrální banky, mezinárodní půjčky. 
 
Rozpočtový proces zahrnuje 3 etapy: 
a) rozpočtové plánování (projednávání, sestavení a schvalování rozpočtu vládou a parlamentem) 
b) rozpočtové období (1 rok: čerpání, kontrola využívání prostředků) 
c) závěrečný účet (zpráva o plnění státního rozpočtu předkládaná ke schválení parlamentu) 
 


