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Ekonomika – eší konkrétní hospodá ské situace
Ekonomie – v dní disciplína stará asi 2 století (vznikla ve 2. polovin 18. století). Za zakladatele je
ozna ován Adam Smithe (Smis), který napsal knihu „Bohatství národ “ a od té doby nastává rozvoj
ekonomie jako v dy.
V rámci ekonomické teorie rozlišujeme:
Mikroekonomie – zkoumá domácnosti, podniky, stát
Makroekonomie – zkoumá vývoj ekonomiky jako celku, o vysp losti jednotlivých ekonomik vypovídá
hrubý domácí produkt, míra nezam stnanosti, míra inflace.
Trocha historie:
1918 – 1939 – První republika, tržní ekonomie, orientace na USA a západní zem
1939 – 1945 – protektorát „ echy a Morava“
1945 – 1989 – socialistický stát, socialistická p íkazová ekonomika, plánovaná ekonomika, p tiletky

A) Pot eba – se rozumí to, co lov k pot ebuje k životu, aby byl š astný, je to pocit ur itého
nedostatku, který se lov k snaží odstranit a to formou spot eby a služeb.
Pot eby d líme na:
Hmotné (materiální) – vyjad ují naše požadavky mít v ci a užívat je (auto)
nehmotné (duchovní) – vyjad ují naše požadavky mít ur ité vlastnosti (um t ídit auto)
Pot eby se liší u r zných skupin obyvatelstva, pot eby jsou podmín ny p íjmy. Pot eby se uspokojují
výrobky (v ekonomice nazýváme výrobky statkem) a službami.
Hmotný statek – každá v c k uspokojování pot eb (chléb, voda)
Nehmotný statek – duševní výkon lov ka
Volný statek – poskytuje p íroda

B) Služby – cizí innosti sloužící k uspokojování lidských pot eb
Služby osobní – sm ují p ímo k lov ku (léka , holi )
Služby v cné – obnovují nebo zlepšují hmotné statky (oprava TV, nát r oken)
C) Spot eba – naše pot eby uspokojujeme prost ednictvím spot eby statk a služeb. Tyto statky n kdo
vyrobil a poskytuje je za úplatu. Produkce a poskytování statk a služeb za úplatu nazýváme
hospodá skou inností. N které statky a služby slouží ke kone né spot eb , další statky jsou ur eny
k další výrob , tedy k výrobní spot eb .
D) Investi ní, hmotný a ob žný majetek
Spot eba

kone ná spot eba

výrobní spot eba

investi ní prost edek (majetek)
a)

ob žné prost edky

len ní investi ního majetku
hmotný – po izovací cena vyšší než 40000 K a životnost delší než 1 rok
- movitý – auto soustruh ....
- nemovitý – továrna, pole, hala, komín (vše spjato se zemí)
- nehmotný – po izovací cena je vyšší než 60000 K a životnost delší než 1 rok
(know-how, licence, patenty)

-
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b) finan ní investice
- pen žní prost edky, které jsou ur eny k dalšímu zhodnocení a získání kapitálu
- investi ní majetek je majetek, který podniku slouží déle než 1 rok a neopot ebovává se
najednou, ale postupn , jeho opot ebení je vyjád eno formou odpis .
- ob žný majetek je majetek jehož po izovací cena je nižší než 40000 K a životnost kratší než 1
rok.

Peníze

materiál (polotovar)

výrobek

pohledávka

Ob žným majetkem se nazývá proto, že je neustále v ob hu (pohybu), vyskytuje se v podniku
v r zných formách, m ní sv j charakter a jedna jeho forma p echází ve druhou.

E) Životní úrove – stupe uspokojování hmotných a nehmotných pot eb lidí, ím vyšší je výkonnost
hospodá ství, tím vyšší je životní úrove . Výkonnost hospodá ství p edstavuje množství statk a
služeb, které se v n m za ur ité období vytvo ilo (1 rok).
Výkonnost hospodá ství (ekonomiky) vyjad uje hrubý domácí produkt HDP, vzhledem k tomu že statky
a služby si m žeme opat it pouze prost ednictvím pen z, ukazatelem životní úrovn je reálná mzda.
reálná mzda – vyjad uje kupní sílu mzdy
nominální mzda – vyjad uje množství pen z, které jsou pracovníkovi vyplaceny

F) Životní prost edí (ekologie) – sou ást životní úrovn , životním prost edím je vše co obklopuje
lov ka, tedy hmotné prost edí, ve kterém lov k pracuje, odpo ívá a tráví volný as.
Ekologie – v da, zabývající se životním prost edím
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