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Předmět ekonomie 

Ekonomie je věda zabývající se společenskou realitou zvanou ekonomika, patří 
do skupiny společenských věd. Má smysl pouze tehdy pokud slouží reálnému 
životu – nelze oddělovat: 

- ekonomickou teorii – ekonomii a  
- ekonomickou praxi – ekonomiku. 
 

Ekonomické zákonitosti se neprojevují v dílčím působení, ale prosazují se 
dlouhodobě, jako určitý trend, který je v praxi „zkoušen“ řadou dílčích 
vedlejších vlivů a podmínek. 
 
Ekonomie makro a mikro 
 
 
Tento způsob členění je velmi relativní a musíme si vždy ujasnit, ve které z rovin 
se pohybujeme. V mikroekonomii si představíme konkrétní firmu – nejlépe ze 
svého blízkého okolí, v makroekonomii je pro nás firma obecný pojem, 
reprezentant určitých funkcí v ekonomice státu. 

Vztah ekonomie k jiným vědám 

Ekonomie je jedním z pohledů na zkoumání naší společenské reality – předmět 
jejích zkoumání je však jeden, a proto je logické, že při jednotlivých krocích 
bádání  a v zájmu komplexnosti a provázanosti pohledů musí spolupracovat 
s dalšími vědami. Využívá poznatků psychologie, sociologie, demografie, 
hospodářského zeměpisu, historie, marketingu, managementu, práva, 
politiky, etiky a v neposlední řadě i filozofie. Matematika a statistika jsou 
nedílnou součástí ekonomických disciplín. 
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Základní ekonomické systémy 

K přežití a dalšímu rozvoji lidé potřebovali a potřebují nalézt systém, který 
umožňuje spojovat jejich síly a efektivně využívat dostupné zdroje – hovoříme o 
ekonomickém systému. 

Při rozlišování jednotlivých ekonomických systému si musíme odpovídat na tři 
základní otázky: 

1. co a kolik se má ve společnosti vyrábět, 
2. jak vyrábět, jakou technologií a s jakými výrobními faktory, 
3. pro koho se rozdělí to, co bylo vyrobeno. 
 

Poznané druhy ekonomických systémů: 

1. zvykový systém – historicky nejstarší ekonomické uspořádání, založeno na 
kmenových vztazích a dělbě práce uvnitř relativně malé uzavřené skupiny. 
Co a kolik se bude vyrábět rozhodoval náčelník a rada starších  na základě 
zkušeností přenášených z generace na generaci. Členové kmene pracovali 
podle svých schopností ve prospěch všech a podíl na vyrobených statcích a 
službách byl určen náčelníkem a nepsaným pravidlem daným potřebami 
jednotlivých lidí. 

 

2. příkazový systém – založený na moci relativně malé-úzké skupině lidí ve 
společnosti, která subjektivně rozhoduje o tom, co se bude ve společnosti 
vyrábět, jak se to bude vyrábět (jak se rozdělí příslušné zdroje) a 
v neposlední řadě i jak se výsledný produkt rozdělí mezi členy společnosti. 
Výhodou tohoto systému je schopnost rychle mobilizovat zdroje  - např. při 
katastrofách či válkách. Nevýhodou je subjektivnost a zneužitelnost při 
rozhodování. 

 

3. tržní systém – výrobci a spotřebitelé jsou propojeni výhradně trhem a 
tržními zákony jsou řešeny všechny tři základní otázky, včetně otázky dělení 
výsledného produktu. Výhodou je fungování zákonů trhu bez ohledu na 
subjektivní lidská rozhodnutí – tzv. neviditelná ruka trhu zajišťující efektivní 
využití zdrojů společnosti. Nevýhodou je, že tímto způsobem nejsme 
schopni řešit procesy přerozdělování trhu a ani případy selhání trhu – 
monopoly, externality, veřejné statky. 
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Zákon vzácnosti a zákon ekonomie času 

  

- spolu úzce souvisí. To, co nemůžeme mít kdykoliv a v jakémkoliv množství, 
je pro nás vzácné – nedostatkové. Musíme s tím šetřit, rozumně nakládat, 
efektivně využívat – zacházet ekonomicky. Od zákona vzácnosti se také 
odvíjí princip vlastnických vztahů – nemohou-li něco mít všichni 
v dostatečném množství, vzniká potřeba si nedostatkovou věc rozdělit. 

 

   

Omezenost přírodních zdrojů je relativní a je dána omezeností lidských 
schopností, a to díky omezenosti času, který lidé k dobývání přírodních zdrojů 
mohou vynaložit.  

 

Omezenost množství času lidí se dá vyjádřit jako součet individuálních časů, 
kterými disponují jeho jednotliví lidé. 

 

S růstem počtu obyvatel a postupným prodlužováním délky jejich života se 
časová kapacita zvětšuje, ale pořád je základním limitujícím faktorem – nejen 
pro dobývání přírodního bohatství, ale i pro jeho následné zpracování. Čas je 
základní veličina, se kterou musí společnost šetřit – to je podstat zákonu 
ekonomie času. 

 

Zákon ekonomie času říká, že lidé musí svůj čas šetřit – snažit se za kratší čas 
dosáhnout stejné výroby nebo ve stejném čase dosáhnout vyšší výroby. 
Hovoříme o zvyšování  
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Teorie potřeb 

- je důležitá, protože nám pomáhá vysvětlit motivaci a hnací motor lidského 
jednání a chování. Motivace – významný prvek v marketingu (vědě o trhu) i 
managementu (vědě o řízení lidí ve firmě). 

 

Potřeba je pociťování nedostatku. Jednotlivci mají různé potřeby a je nám 
dáno, že jsou to potřeby velmi rozmanité.  

Členění potřeb: 

A) 

1. potřeby hmotné – potřeba jíst, bydlet, oblékat se, atd. 
2. potřeby nehmotné – potřeba přátelství, svobody, kulturní zážitků, atd. 
 

B) 

1. potřeby nezbytné – základní -  nutné pro přežití 
2. potřeby zbytné – bez kterých se běžné životní potřeby obejdou 
 

Potřeby jsou uspokojovány prostřednictvím statků a služeb. 
 

Statky – každý prostředek sloužící k uspokojování lidských potřeb, má zpravidla 
dlouhodobé využití a jeho předpokládaná životnost je delší než tři roky. 

Členění statků: 

A) 

1. hmotný statek – věci, statky fyzické povahy, např. auto, byt, atd. 
2. nehmotný statek – duševní výtvory člověka, vlastnosti, znalosti, dovednosti, 

atd. 
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B) 

1. movité statky – dlouhodobý majetek, který je přemístitelný, např. nábytek 
2. nemovitý statek – dlouhodobý majetek, který nelze přemístit, např. pole, 

role, zahrada 
 

C) 

1. investiční statek – část kapitálových statků podílejících se na výrobě, ale 
nevstupující zcela do jednotlivých výrobků 

2. provozní statek – kapitálový statek vstupující zcela do výrobku 
3. kapitálový statek – sloužící další výrobě  

 
D) 

1. konzumační statek – spotřební statek jednorázové použití, např. suroviny 
2. konzumní statek – spotřební statek vícenásobného použití, např. nábytek, 

nádobí 
E) 

1. ekonomický statek – výsledek ekonomické činnosti, který je k dispozici 
v omezeném množství 

2. spotřební statek – ekonomický statek určený pro bezprostřední finální 
spotřebu 

3. finální statek – užívaný konečnými spotřebiteli 
4. substituční statek – takový, který lze vzájemně zaměňovat ve spotřebě 

 
F) 

1. vázaný statek – není volně dostupný 
2. vzácný statek – dostupný jen v omezeném množství 
3. volný statek – neomezeně k dispozici, převyšující spotřebu 
4. veřejný statek – který nemůže být poskytnutý jedné osobě, aniž by byl 

bezplatně poskytnut i jiným osobám, např. obrana státu 
 

Služby jsou cizí činnosti, které uspokojují lidské potřeby. Jsou poskytovány za 
určitý finanční obnos, který charakterizuje (by měl) význam a kvalitu poskytnuté 
služby občanům. 
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Členění služeb: 

1. služby věcné – vše co souvisí s opravárenstvím a zvelebováním stávajících 
statků, např. rekonstrukce, atd. 

2. služby osobní – působí přímo na naši osobu a mi je vyžadujeme a mohou 
být: 
� placené – každý, kdo chce tento typ služby musí zaplatit určitou částku 

– finanční obnos, např. kosmetika, kadeřnictví, čištění oděvů, atd. 
� neplacené – poskytovány zdarma, jsou přístupny většině občanů bez 

rozdílu, např. poradenství – ve směru poskytování základních informací, 
polemika – ve vztahu ke školství, zdravotnictví, justici, osobní 
bezpečnosti, atd. 

 

Samotný proces uspokojování potřeb je označován jako s p o t ř e b a. 

 

Zboží 

- je každý vyrobený statek určený pro směnu na trhu 
- je statek nebo služba určena ke směně na trhu 
 

Hodnota představuje cennost určitého zboží pro jednotlivé ekonomické 
subjekty – 

 

Směna naturální – barter – je používaným postupem i v současné době, ovšem 
v případech velkých a rizikových obchodů, kdy je obava z nesplacení dohodnuté 
ceny, např. při vývozu různých komodit, atd.  
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Makroekonomické subjekty 

1. Domácnosti 

• domácnosti jsou vlastníky VF – tyto VF jsou využívány v podnicích k výrobě 
statků 

• z vlastnictví VF plynou domácnostem z podniků příslušné důchody 

• na základě přerozdělování důchodů získávají domácnosti též transferové 

důchody, zejména od vlády ⇒ soc. dávky, podpory, příspěvky, … 
Důchody jsou využity na: 
- na zaplacení daní 
- jako spotřební výdaje 
- k tvorbě osobních úspor 

2. Podniky 

• využívají VF k výrobě statků, tyto statky poskytují (prodávají) všem ostatním 
sektorům 

• získávají své důchody na základě výdajů ostatních sektorů, a též formou 
transferových důchodů např. subvence ze státního rozpočtu 

Důchody jsou využity na: 
- úhradu nákladů na VF (mzdy, renty, úroky, vyplacení dividend, náklady na 
suroviny, …) 
- zaplacení daní 

3. Vláda 

• veřejný, státní sektor 

• soustava veřejných rozpočtů 

• příjmy jsou tvořeny zejména daněmi a povinnými platbami na sociální a 
zdravotní zabezpečení 

• vládní nákupy výrobků a služeb ⇒ jde o výdaje veřejných rozpočtů 

• vláda financuje výdaje ve zdravotnictví, školství, veřejné správě, obraně, … 
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4. Zahraničí 

= zahraniční subjekty: domácnosti, podniky, vlády 

• většinou nás zajímá saldo ⇒ export – import (NX) 

• sektor zahraničí též může svými úsporami doplňovat národní úspory (v 
případě převýšení importu nad exportem) 
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