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Metody zjiš ťování produktu

• Produktová (odvětvová)

• Důchodová (nákladová)

• Výdajová (spotřební)



Produktová metoda

• Celkový hrubý produkt = součet hodnoty finálních statků
vyrobených v určité zemi za jeden rok (popř. součet hodnoty 
přidané zpracováním za rok) podle jednotlivých odvětví.

• Meziprodukty = výstupy určené k dalšímu zpracování.

Hodnota p řidaná zpracováním (VA, value added) =
mzda + úrok + zisk + renta + amortizace (odpisy)



Finální statky

• Spotřební statky (nakupované domácnostmi nebo 
vládou).

• Exportované statky.

• Investiční statky (vracejí se do výroby; člení se na 
investice do fixního kapitálu a na investice do 
zásob).



Hrubé investice I B

• Hrubé investice se dělí na:
– investice obnovovací (restituční, IR)
– investice čisté (netto, IN)

• Platí tedy:
� IB=IR+IN



Čistý produkt

• Čistý produkt = hrubý produkt – amortizace

• Hrubý domácí produkt (HDP, GDP) = HP, a to bez 
ohledu na státní příslušnost vlastníků výrobních faktorů.

• Hrubý národní produkt (HNP, GNP) = HP vytvořený 
příslušníky daného státu bez ohledu na místo, kde byla 
tato hodnota vytvořena (doma i v zahraničí).

• Hrubý národní produkt (HNP, GNP) = HDP + čistý 
důchod z aktiv v zahraničí.



Důchodová metoda

• HDP (popř. HNP) = souhrn důchodů, které obdrží
vlastníci výrobních faktorů (HDP v cenách výrobních 
faktorů).

• Čistý domácí důchod (ČDD) = w + i + z + r + o (vždy 
před zdaněním).

• Hrubý domácí důchod = ČDD + a.

• Čistý národní důchod (ND) = ČDD + čistý důchod 
z aktiv v zahraničí.



Osobní d ůchod

• Osobní důchod (PI, personal income)

• PI=HNP
- znehodnocení kapitálu
- daně ze zisku podniků
- příspěvky na sociální a zdravotní pojištění
- nepřímé daně (zmenšené o subvence) 
- nerozdělené zisky firem
- úroky získané vládou
+ úroky získané domácím sektorem od vlády
+ transfery domácnostem

• Osobní disponibilní důchod (disposal income):
� DI=PI – přímé (osobní) daně (daň z příjmu a majetku)



Výdajová metoda

• Výdajová metoda (HDP v tržních cenách):

HDP = C + I + G + NX, kde

C = výdaje domácností na spotřební statky
I = hrubé soukromé domácí investice
G = výdaje vlády na nákup zboží a služeb
NX = čistý export (E – M)



Metody zjiš ťování HDP

TVORBA

produktová metoda

Rozdělení

důchodová metoda

Užití

výdajová metoda

finální produkce (popř. 
přidaná hodnota) sektorů:

mzdy,úroky,renty,

zisky aj.

( = čistý domácí produkt 
v cenách výrobních 
faktorů)

spotřeba domácností (C)

primárního hrubé soukromé domácí
investice (I)

sekundárního vládní nákupy (G)

terciárního + znehodnocení kapitálučistý export (NX)

+ nepřímé daně

- subvence

Hrubý domácí produkt v tržních cenách



HDP v ČR

Produktová metoda (1994) Důchodová
metoda (%)

Výdajová metoda 
(1994)

mld. Kč, b.c. % % mld. K č, b.c. %

Sektor: 100 mzdy 46 konečná
spotřeba:

79,9

primární 85,4 8,6 úroky, renty 3 domácností 597,8

sekundární 379,5 37,9 zisky 31 vlády 231,1

terciární 535,4 53,5 znehodnocení
kapitálu

10 tvorba 
hrubého 
kapitálu:

20,4

nepřímé daně
mínus 
subvence

112,5 nepřímé daně
mínus subvence

10 fixního 281,6

imputované
služby u bank

-73,5 zásob - 70,3

čistý export - 2,7 - 0,3

HDP v tržních 
cenách

1 037,5 100 HDP v tržních 
cenách

100
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