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Hodina č. 1
Téma:

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

Úvod: Seznámení s předmětem
Hlavní část: Vysvětlit podstatu fungování jednotlivých ekonomických subjektů
a ekonomiky jako celku
Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu,
organizace nebo jednotlivce. Věda, která zkoumá chování subjektů, které se ekonomicky
projevují, se nazývá ekonomie.
Pojem ekonomika můţe mít tyto významy:
 hospodářství: nadnárodní, národní či podnikové
 hospodaření: ekonomické činnosti, jako je plánování, organizace, výroba, prodej či
investování
 hospodárnost: vyuţití dostupných prostředků ekonomickými subjekty tak, aby bylo
dosaţeno minimálních nákladů a zároveň maximálního moţného zisku
V ekonomice lze rozpoznat děje jako výrobu, přerozdělování, směnu a spotřebu statků a
sluţeb.
Ekonomické subjekty
V ekonomickém ţivotě společnosti mají zásadní význam následující ekonomické subjekty:









domácnosti: sestávající z jednotlivých členů, kteří mají vlastní ekonomické potřeby,
hledají proto cesty k získání statků a sluţeb (např. směnou), mezi subjekty jsou
domácnosti zpravidla nejpočetnější
firmy (podniky): výrobní, prodejní subjekty či subjekty poskytující sluţby, jsou
ekonomicky činné za účelem zisku
stát (vláda, samospráva): sestávající ze všech orgánů státní moci, tyto definují
pravidla, v rámci kterých budou ekonomické procesy probíhat, stát sám o sobě má téţ,
podobně jako firmy, své vlastní potřeby, kterým vyhovuje vynakládáním dalších
prostředků, mezi úkoly státu v ekonomice náleţí zejména zvyšování efektivnosti,
spravedlivosti a stability ekonomického systému
zahraniční subjekty: domácnosti, firmy a vlády mimo národní ekonomiku, vstupující
do ní zvenčí, platí pro ně ve většině případů zvláštní reţim vztahů, musí být zajištěno
ošetření jejich postavení v rozdílných právních systémech
neziskové subjekty: spolky, nadace a strany s ekonomicky obdobným postavením, jako
domácnosti s větším důrazem na autonomní přerozdělování; jejich cílem je
bezprostřední dosahování konkrétních potřeb bez organizování výroby a směny.
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Ekonomika neboli nauka o hospodaření má mnohostranné vyuţití. Umoţňuje pochopit nejen
fungování společnosti, uplatňuje se při tvorbě hospodářské politiky státu, v hospodářské
činnosti podniků ale i činnosti jednotlivců.
Vznik ekonomie jako samostatného vědního oboru se datuje do druhé poloviny 18. století a je
spojován s osobou Adama Smithe. Ekonomická teorie obecně pojednává o tom, jak lidé
(společnost) rozhodují o vyuţití omezených zdrojů k výrobě statků (výrobky: hmotné,
nehmotné) a sluţeb a jak jsou tyto produkty rozdělovány pro současnou i budoucí spotřebu
mezi jednotlivé osoby a skupiny společnosti.

Podle oblasti a rozsahu zkoumání ekonomiky rozlišujeme:
1. mikroekonomii
2. makroekonomii
Mikroekonomie se soustřeďuje na chování jednotlivých ekonomických subjektů, jako jsou
domácnosti či firmy, zabývá se cenou jednotlivých výrobků, mzdou konkrétních pracovníků.
Makroekonomie zkoumá chování ekonomiky jako celku. Mezi makroekonomické otázky
patří celková produkce státu, národní důchod, inflace, nezaměstnanost.
Ekonomie řeší tři základní problémy:
1. CO?
2. JAK?
3. PRO KOHO?

vyrábět
vyrábět
vyrábět

Přístup k řešení těchto tří základních problémů je ve společnosti rozdílný. Rozlišujeme čtyři
způsoby organizace ekonomiky – čtyři základní ekonomické systémy:
1.
2.
3.
4.

zvykový
příkazový
trţní
smíšený

Zvykový systém ekonomiky vychází z tradice, aţ na výjimky patří jiţ minulosti, nyní se
uplatňuje pouze u některých indiánských kmenů v Americe.
Příkazový (centrálně plánovaný) se uplatňoval v zemích střední a východní Evropy po 2.
SV. Základem řešení byl centrální plán – nerozhodoval zde trh sám (nabídka x poptávka).
Trţní systém ekonomiky se do současné podoby vyvíjel několik století. O řešení základních
ekonomických problémů se rozhoduje pomocí trhu, cen, zisku, ztráty…
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Smíšený systém ekonomiky vychází z trţního systému a je doplněn zásahy vlády.
V současnosti je to systém převládající ve vyspělých zemích, kaţdá země má však svá
specifika (USA, Japonsko, Rakousko, ČR).

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Definujte ekonomii jako vědu.
2/ Rozdělte ekonomii podle oblastí a rozsahu zkoumání.
3/ Charakterizujte základní problémy ekonomie.
4/ Jaké rozlišujeme ekonomiky podle řešení základních ekonomických problémů.
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Hodina č. 2
Téma:

POTŘEBY – POJMY, ROZDĚLENÍ

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem
Hlavní část: Vysvětlit podstatu potřeb z hlediska biologického,
psychologického a ekonomického
Lidskou potřebou rozumíme vědomí nedostatku (přebytku), který se snaţíme odstranit,
uspokojit.
V ekonomice jsou potřeby základním pohnutkem, který nutí lidi nakupovat a tak jsou de facto
jedním ze základních pohybů trhu. Potřeby jsou uspokojovány pomocí statků; a to
hmotných – knihy, nebo nehmotných – vzdělání.

STATKY

SLUŽBY

USPOKOJUJÍ

POTŘEBY
Členění potřeb:



hmotné …. Auto, kniha
nehmotné…. Přátelství, láska
o zbytné …. Cestovat, jít do kina
o nezbytné …. Jíst, oblékat se



biologické …. Spát, jíst
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kulturní …. Přečíst si kníhu
 současné
 budoucí






ekonomické …. Vlastnit dům, auto
neekonomické …. Výstup na horu

individuální …. vzdělání
společenské …. Veřejná dopravní síť



prvotní ….Jíst, oblékat se
druhotné .… sportovat

o stálé …. Spát, jíst
o občasné …. Jít do kina
Uvedené členění potřeb je pohled na tytéţ potřeby z různých hledisek. Např. mám potřebu za
2 hod jíst. Je to potřeba hmotná, nezbytná, individuální, biologická, budoucí a ekonomická.
K uspokojování lidských potřeb je třeba vyvinout činnost, kterou nazýváme PRÁCE. Práci
lze definovat jako cílevědomou činnost, při níţ vytváříme jiţ zmiňované statky a sluţby.
Z definice práce vyplývají jednotlivé pracovní činnosti (např. zadělat těsto, připravit mísu,
zváţit ovoce…). Souhrn všech pracovních činností představuje pracovní proces.
Pro uplatnění v ekonomické teorii je nejvýznamnější vyčlenění ekonomických potřeb. Za
ekonomické potřeby považujeme ty, které jsou uspokojovány produkty hospodářské činnosti.

Potřeby podle psychologie
Americký psycholog Abraham H. Maslow vytvořil hierarchické uspořádání lidských
potřeb, zobrazované ve tvaru pyramidy. Obecně přitom platí, ţe uspokojení niţších potřeb
je nutné pro uspokojení potřeb vyšších.
Maslowova pyramida lidských potřeb
K nejvýznamnějším příspěvkům Abrahama Maslowa v psychologii patří hierarchie lidských
potřeb, kterou obvykle zobrazoval jako pyramidu:
1. fyziologické potřeby (potřeba potravy, tepla, vyměšování)
2. potřeba bezpečí, jistoty (projevuje se především vyhýbáním se všemu neznámému,
neobvyklému či hrozivému)
3. potřeba lásky, sounáleţitosti (vedou k touze někam a k někomu patřit, být přijímán a
milován)
4. potřeba uznání, úcty (být váţený, mít úspěch v očích jiných lidí a na tomto základě být
sám sebou kladně hodnocen)
5. potřeba seberealizace (naplnit své moţnosti růstu a rozvoje)
6. potřeby estetické (potřeba vytvořit harmonii, řád a krásu)
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Od nepaměti je snahou lidstva zpříjemňovat si svoji ţivotní úroveň. Toto úsilí je provázeno
růstem lidských potřeb. Moţnosti jejich uspokojení jsou však omezeny.
Snahy zvyšovat ţivotní úroveň a omezenost zdrojů nutí jednotlivce, domácnosti, aby
s prostředky pro uspokojování lidských potřeb hospodařili.

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/Vysvětlete podstatu pojmu potřeba.
2/ Vysvětlete hlediska členění potřeb.
3/ Rozčleňte následující potřeby:
a) potřeba přátelství
b) potřeba se okamţitě najíst
c) potřeba pocitu svobody
d) potřeba jít do kina
e) potřeba číšníka znát cizí jazyky
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Hodina č. 3
Téma:

HOSPODÁŘSKÝ PROCES

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem
Hlavní část: Vysvětlit podstatu hospodářského procesu a jeho provázanosti
s uspokojováním lidských potřeb
Snahy zvyšovat ţivotní úroveň a omezenost zdrojů nutí jednotlivce, domácnosti, aby
s prostředky pro uspokojování lidských potřeb hospodařili.
Hospodařením se rozumí takové nakládání s prostředky, které máme k dispozici,
abychom našli optimální poměr mezi vynaloţeným úsilím (náklady) a dosaţeným
výsledkem (účinkem, uţitkem).
Hospodářský proces je nepřetrţitý sled jevů a činností (výroba, oběh, spotřeba), jehoţ
konečným cílem je co nejlepší uspokojení lidských potřeb.

HOSPODÁŘSKÝ PROCES

VÝROBA

OBĚH
(ROZDĚLOVÁNÍ, SMĚNA)

TRH
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SPOTŘEBA

1. Výroba je proces, při níţ člověk přetváří přírodu, předměty v uţitečné věci.
2. Oběh představuje ty činnosti, které se uskutečňují od okamţiku ukončení výroby aţ
po předání výrobků spotřebiteli. Jeho hlavní činnosti jsou ROZDĚLOVÁNÍ a
SMĚNA.
a. Rozdělování bezprostředně navazuje na výrobu, spočívá v dělení hotových
výrobků mezi členy společnosti – jednotlivé výrobce.
b. Směna dokončuje oběh. V současné době se rozdělování a směna realizuje
formou peněz.
3. Spotřeba je činnost, při níţ dochází k uspokojování lidských potřeb.
Všechny sloţky hospodářského procesu spolu navzájem souvisejí, jedna ovlivňuje druhou…
např. vzájemný vztah mezi výrobou a spotřebou – výroba zabezpečuje poţadavky spotřebitelů
při jejich zvýšené poptávce, na druhé straně ale také vyrobí a nové výrobky propagací (např.
reklama) nabídne spotřebiteli.
Na hospodářský proces působí řada činitelů, které jej ovlivňují:
1. přírodní podmínky (nerostné bohatství, půda, podnebí…)
2. společenský řád (podpora soukromého vlastnictví a podnikání prostřednictvím
zákonů)
3. národní bohatství (výsledek lidské práce – stroje, nástroje, dopravní prostředky,
výrobky…)
4. obyvatelstvo (úroveň vzdělání, tradice, pracovní morálka)

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ K čemu nutí lidstvo omezenost zdrojů?
2/ Na příkladech vysvětlete hospodaření při uspokojování lidských potřeb.
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Hodina č. 4
Téma:

CHARAKTERISTIKA ŢIVOTNÍ ÚROVNĚ

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem
Hlavní část: Vysvětlit pojem „ţivotní úroveň“, uvést její sloţky a způsoby
hodnocení
S pojmem ţivotní úroveň se setkáváme v denním tisku, rozhlase a TV. Představy o vysoké
ţivotní úrovni jsou pro kaţdého jiné. Pro někoho znamená mít vysokou ţivotní úroveň, má-li
moţnost pěkného a drahého oblékání, jiný ji spojuje s vlastnictvím osobního automobilu,
rodinného domku, další s moţností cestování do zahraniční atd.
Přes veškerou rozmanitost představ lze obecně ţivotní úroveň charakterizovat takto:
Ţivotní úroveň je stupeň uspokojování hmotných a duševních potřeb lidí a souhrn
ţivotních podmínek, za nichţ jsou tyto potřeby uspokojovány.
Ţivotní úroveň se skládá z řady sloţek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

osobní spotřeba obyvatelstva
společenská spotřeba
úroveň bydlení
volný čas
sociální jistoty
pracovní podmínky
ţivotní prostředí

Osobní spotřeba je dána mnoţstvím a kvalitou spotřebních předmětů zakoupených
v obchodní síti, případně doma vyrobených. Jedná se o potraviny, oděvy, ledničky, TV…
Společenská spotřeba vyjadřuje úroveň poskytovaných sluţeb v organizacích, jako je
školství, zdravotnictví, sociální zabezpečení…
Úroveň bydlení je dána velikostí a vybaveností bytu a rodinných domků a jejich
dostupností…
U volného času posuzujeme moţnost a délku, kterou můţeme věnovat odpočinku, sportu,
rekreaci, kultuře, společenskému ţivotu apod.
Sociální jistoty patří ke sloţce, která hodnotí ţivotní úroveň z hlediska důchodového
zabezpečení, zabezpečení v nezaměstnanosti, nemoci atd.
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Pracovní podmínky umoţňují jednotlivým osobám získat peněţní prostředky na uskutečnění
jednotlivých sloţek ţivotní úrovně. Vedle výše příjmu posuzujeme u pracovních podmínek
délku pracovní doby, intenzitu práce a pracovní prostředí.
Ţivotní prostředí stále významněji ovlivňuje ţivotní úroveň. Je tvořenou čistotou vod,
ovzduší, půdy, upraveností obcí, neporušeností krajiny, přírody…
Přímé hodnotové vyjádření ţivotní úrovně je prakticky nemoţné. Je dáno tím, ţe ţivotní
úroveň vyjadřuje souhrn uspokojených lidských potřeb, které jsou u kaţdého jedince rozdílné.
Dále moţnost hodnocení ţivotní úrovně ovlivňuje i to, ţe laické potřeby se mění s časem a
místem. ŢÚ proto nemůţeme posuzovat jen na základě jednotlivostí, např jen podle nákupu
osobních automobilů v obchodní síti.
Při hodnocení ţivotní úrovně se posuzuje její vývoj, provádí se srovnání mezi státy,
skupinami obyvatelstva, rodinami, jednotlivci.
Hodnocení ŢÚ se provádí srovnáním:
1. nepřímých ukazatelů:
a. výkonnost národního hospodářství
b. reálná mzda pracovníka
2. dílčích ukazatelů:
a. potřebná doba práce ke koupi určitého statku

Výkonnost NH představuje mnoţství statků a sluţeb, které v něm bylo za určité (zpravidla 1
rok) vytvořeno. Čím je výkonnost NH vyšší, tím se dá i předpokládat, ţe je vyšší ŢÚ občanů.
Tento ukazatel pouţíváme při srovnávání států navzájem, při hodnocení vývoje státu jako
celku…
Reálná mzda pracovníka vyjadřuje kupní sílu mzdy, tedy mnoţství statků a sluţeb, které lze
za příslušnou mzdu koupit. Od reálné mzdy odlišujeme mzdu nominální, která vyjadřuje
mnoţství peněz vyplacených pracovníkovi.

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Charakterizujte pojem ţivotní úroveň.
2/ Uveďte a vysvětlete jednotlivé sloţky ţivotní úrovně.
3/ Jak je prováděno hodnocení ţivotní úrovně?
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Hodina č. 5
Téma:

VÝROBNÍ PROCES

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem
Hlavní část: Vysvětlit výrobní proces a jeho způsoby člěnění

Výrobní proces (výroba) představuje souhrn činností, které přetvářejí přírodu, její předměty
a síly v uţitečné věci.

HOSPODÁŘSKÝ PROCES

VÝROBA

OBĚH
(ROZDĚLOVÁNÍ, SMĚNA)

TRH
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SPOTŘEBA

Dle účasti člověka členíme výrobní proces na dvě skupiny:

Výrobní proces

PRACOVNÍ

NEPRACOVNÍ

RUČNÍ
STROJNĚ RUČNÍ
STROJNÍ

PŘÍRODNÍ
MECHANICKÉ
AUTOMATICKÉ

Pracovní procesy představují přeměnu materiálu ve výrobek působením lidské práce za
pomoci strojů a nástrojů. Pracovní procesy členíme na procesy ruční (ukládání potravin ve
skladu), strojně ruční (krájení cibule noţem) a strojní (obsluha myčky nádobí).
Nepracovní procesy jsou takové, které se uskutečňují bez působení lidské práce. Mezi
nepracovní procesy řadíme procesy přírodní (zrání vína ve sklepě), mechanické a
automatické procesy (plnění lahví pivem na základě PC programu).

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Na příkladech vysvětlete, co rozumíme pod pojmem výrobní proces.
2/ Charakterizujte pracovní výrobní proces, uveďte příklady.
3/ Charakterizujte nepracovní výrobní proces, uveďte příklady.

13

Hodina č. 6
Téma:

VÝROBNÍ FAKTORY

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem
Hlavní část: Vysvětlit výrobní faktory jako celek, charakterizovat je jednotlivě
K výrobě statků a k poskytování sluţeb jsou potřebné VÝROBNÍ FAKTORY (výrobní
činitelé).
Člení se na:
FAKTORY PRIMÁRNÍ (nejsou výsledkem předchozí výroby)
FAKTORY SEKUNDÁRNÍ ( jsou výsledkem předchozí výroby)
Existují tři základní výrobní faktory:
1. PŘÍRODNÍ ZDROJE (PŮDA)
2. KAPITÁL
3. PRÁCE
PŘÍRODNÍ ZDROJE - půda, přír. bohatství (suroviny), přír. síly (energie)
Význam tohoto faktoru neustále vzrůstá s jeho zvyšující se vzácností.
Půda je přímým produktem přírody, zahrnuje jak zemědělsky a k těţbě vyuţívanou půdu, tak
i pozemky určené k zástavbě, její mnoţství je omezeno rozlohou státu. Odměnou za vyuţití
půdy je pozemková renta, jejíţ velikost je určována při zemědělském vyuţití především
úrodností , při nezemědělském vyuţití polohou. Liší se bonitou(úrodností).
PRÁCE - je lidská činnost, která má formu odpracovaných hodin při výrobě statků nebo
sluţeb, její celkové mnoţství v ekonomice je limitováno počtem pracujících obyvatel a jejich
pracovní dobou. Odměnou za vyuţití práce a tím i její cenou je mzda, jejíţ výše závisí na
produktivitě a kvalitě práce.
Práce je cílevědomá a záměrná činnost, která s pouţitím přírodních zdrojů a kapitálu
vytváří statky a sluţby k uspokojování potřeb.
Pracovní síla - je souhrn fyzických a psychických schopností člověka konat práci.
Mnoţství práce je podmíněno počtem lidí a jejich schopnostmi, intenzitou práce (=mnoţství
práce vynaloţené za jednotku času), délkou prac. doby, produktivitou práce (= účinnost
vynaloţené práce měřená mnoţstvím produkce za jednotku času).
Kvalita a produktivita práce roste se vzdělaností a profesní připraveností.
KAPITÁL - je soubor statků, které nebyly bezprostředně spotřebovány a slouţí k další
výrobě.V trţní ekonomice je kapitál oceňován obvykle penězi, odměnou za jeho vyuţití je
úrok nebo podnikatelský zisk.
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Ztělesňuje vynaloţení práce a přír. zdrojů v současnosti (či v minulosti) v zájmu zvýšení
produktivity práce v budoucnosti. Je to výsledek činnosti za delší dobu. Je to sekundární
výrobní faktor.
Má různé formy:
1/ Peněţní (finanční prostředky v hotovosti či na účtech)
2/ Komoditní (zboţí k prodeji)
3/ Portfoliový (cenné papíry, licence)
4/ Produktivní( stroje, budovy)

ZDROJE
KAPITÁLU
VLASTNÍ

CIZÍ

VKLADY SOUKROMÉ ČI OSTATNÍCH
SPOLEČNÍKŮ

PŮJČKY, ÚVĚRY
(JSOU DLUHEM PODNIKU)

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Vysvětlete, co je to práce a jaké druhy práce znáte.
2/ Je kaţdá lidská činnost prací?
3/ Čím je limitováno mnoţství práce?
4/ Jaké sloţky zahrnuje výrobní faktor přírodní zdroje?
5/ Co rozhoduje o ceně půdy?
6/ Jaké znáte formy a zdroje kapitálu?
7/ Čím je vyjádřena cena práce, pronájem půdy a kapitálu?
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Hodina č. 7
Téma:

TRŢNÍ EKONOMIKA

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem, písemné
opakování hodin č. 1 - 6
Hlavní část: Vysvětlit pojem trh, typy trhů, co je zboţí a jaké má vlastnosti
Trh je místo (oblast ekonomiky), kde dochází ke směně zboţí. Směnu zboţí zprostředkovávají
peníze.
Rozlišujeme dva základní typy trhu:

TRH
ZBOŽÍ

VÝROBNÍCH
FAKTORŮ

VÝROBKY
SLUŢBY

PRÁCE
PŮDA
KAPITÁL

Výrobky a sluţby jsou určeny pro směnu na trhu. Aby byla směna moţná, musí zboţí
splňovat určité vlastnosti.

VLASTNOSTI
ZBOŽÍ
SE PROJEVUJÍ V:

UŽITNÉ
HODNOTĚ

SMĚNNÉ
HODNOTĚ

SOUHRN UŢITNÝCH VLASTNOSTÍ ZB.
(FUNKČNOST, SPOLEHLIVOST, ZDR.
NEZÁVADNOST…)
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CENA ZBOŢÍ

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Charakterizujte trh
2/ Uveďte druhy trhů a stručně je popište.
3/ Co je to zboţí a jaké má vlastnosti.
4/ Uveďte příklady, kdy výrobek není zboţí.
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Hodina č. 8
Téma:

POPTÁVKA

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem
Hlavní část: Vysvětlit podstatu poptávky na příkladu
Poptávka je ochota kupujících (spotřebitelů) nakupovat zboţí. S rostoucí cenou klesá
poptávané mnoţství zboţí. Tuto závislost nazýváme ZÁKON KLESAJÍCÍ POPTÁVKY.
PŘÍKLAD:
CENA 1 KS HAMBURGERU V KČ POPTÁVANÉ MNOŽSTVÍ
40
1
35
2
30
4
25
7
20
10
15
14
10
20
5
30

P
křivka poptávky

Q
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU:
-

cena zboţí
ceny substitutů (zastupitelné zboţí)
ceny komplementů (doplňující se zboţí)
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-

výše příjmů
zvyky a preference kupujících

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Co rozumíme poptávkou?
2/ Uveďte faktory, které ovlivňují tvar poptávkové křivky.
3/ Co jsou to substituty a komplementy?
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Hodina č. 9
Téma:

NABÍDKA

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem
Hlavní část: Vysvětlit podstatu nabídky na příkladu
Nabídka je ochota prodávajících prodat určité mnoţství zboţí za určitou cenu. S rostoucí
cenou stoupá nabízené mnoţství zboţí. Tuto závislost nazýváme ZÁKON ROSTOUCÍ
NABÍDKY.
PŘÍKLAD:
CENA 1 KS HAMBURGERU V KČ
5
10
15
20
25
30
35
40

NABÍZENÉ MNOŽSTVÍ
3
9
14
18
21
25
28
30

P
křivka nabídky

Q
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NABÍDKU:
-

cena prodávaného zboţí
ceny substitutů (zastupitelné zboţí)
ceny komplementů (doplňující se zboţí)
výrobní náklady
20

-

výrobní podmínky

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Co rozumíme nabídkou?
2/ Uveďte faktory, které ovlivňují tvar nabídkové křivky.
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Hodina č. 10
Téma:

ZÁVISLOST NABÍDKY A POPTÁVKY

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem
Hlavní část: Vysvětlit vzájemnou závislost N a P na příkladu
Kupující a prodávající mají protichůdné zájmy. Kupující se snaţí koupit co nejvíce zboţí za
co nejniţší ceny. Prodávající se naopak snaţí prodat co nejvíce zboţí za co nejvyšší cenu.

P

NADBYTEK
ZBOŢÍ

Pe

E = BOD TRŢNÍ ROVNOVÁHY
NEDOSTATEK
ZBOŢÍ
Qe

Q

Při přebytku zboţí vázne odbyt, zboţí je pro spotřebitele příliš drahé.
Při nedostatku zboţí jsou kupující ochotni zaplatit i vyšší cenu, coţ vede k následnému růstu
cen.

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
Cenu pomerančů v určitém regionu a čase, jejich nabídku a poptávku udává
následující tabulka:
CENA 1 KG V KČ POPTÁVANÉ MNOŽSTVÍ V KG NABÍZENÉ MNOŽSTVÍ V KG
14
15
17
19
20
26

1500
1300
1000
900
700
500

400
700
1000
1200
1400
1600

1/ Zakreslete do grafu křivku nabídky a poptávky.
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2/ Z grafu zjistěte rovnováţnou cenu a rovnováţné mnoţství zboţí.
3/ V grafu vymezte prostor přebytečné nabídky a přebytečné poptávky.
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Hodina č. 11
Téma:

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Úvod: Písemnou formou shrnutí poznatků z hodin 7 - 10
Hlavní část: Vysvětlit podstatu národního hospodářství a jeho členění, jakým
způsobem lze NH hodnotit
Sloţky hospodářského procesu (výroby, oběhu – rozdělování, směna a spotřeby) tvoří řadu
propojených činností. K jejich zabezpečení společnost vytváří různé organizace a instituce
uspořádané do celku, kterým říkáme národní hospodářství.
I. Co je národní hospodářství?
Národním hospodářstvím rozumíme souhrn činností hospodářského charakteru
uskutečňovaný na určitém státním území za účasti všech jeho výrobních faktorů (práce,
půda, kapitál).
Hlediska členění národního hospodářství:
1. vztah ke státnímu rozpočtu
2. dělba práce
3. vytvářené výkony a poskytované sluţby
Členění národního hospodářství z hlediska vztahu ke státnímu rozpočtu vychází ze
způsobu, jak jsou organizace financovány. Rozlišujeme rozpočtové, příspěvkové a
hospodářské organizace.
Rozpočtové organizace: provoz plně hrazen ze státního rozpočtu (armáda, policie, soudy)
Příspěvkové organizace: provoz hrazen částečně (kulturní a sportovní organizace)
Hospodářské organizace nejsou dotovány ze SR vůbec, jejich provoz je hrazen
z podnikatelské činnosti (výrobní a obchodní podniky).
Z hlediska dělby práce se národní hospodářství člení na hospodářská odvětví, kterými jsou:
průmysl, zemědělství, stavebnictví atd.
Z hlediska vytvářených výkonů a poskytovaných sluţeb se národní hospodářství člení na
sektory: primární, sekundární a terciární.
II. Struktura/odvětví národního hospodářství
Mezinárodní nomenklatura (názvosloví) rozlišuje 17 odvětví národního hospodářství:


Zemědělství, lov a lesnictví
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Těţební průmysl
Zpracovatelský průmysl
Výroba elektřiny, plynu a zásobování vodou
Stavebnictví
Velkoobchod, maloobchod a sluţby
Hotely a restaurace
Doprava, skladové hospodářství a spoje
Finanční sluţby
Státní správa a obrana
Vzdělání
Zdravotní a sociální sluţby

Zemědělství, lov a lesnictví patří k nejdůleţitějším odvětvím NH, neboť zabezpečuje výţivu
obyvatelstva, suroviny pro odvětví další (potravinářský, textilní, koţedělný). Posláním tohoto
odvětví je i udržování životního prostředí.
Těţební průmysl zajišťuje suroviny pro průmysl zpracovatelský. Řadíme se těţbu uhlí,
ţelezné rudy a nerostů.
Zpracovatelský průmysl patří do odvětví, které zpravidla rozhoduje o celé úrovni NH.
Zpracovává suroviny, které dodává průmysl těţební a zemědělství. Vyrábí prostředky
k přímému uspokojení lidských potřeb.
Výroba elektřiny, plynu a zásobování vodou je odvětví, které zajišťuje jmenované zdroje
nejen pro domácnosti, ale i pro ostatní odvětví NH.
Stavebnictví zajišťuje ochranu obyvatelstva
architektonicky dotváří ţivotní prostředí.

před negativními klimatickými

jevy,

Velkoobchod, maloobchod a sluţby pro domácnost je odvětví, jeţ spojuje přímo výrobu se
spotřebitelem. Poţadavky spotřebitelů (poptávku) uplatňují obchodní firmy přímo u výrobců.
Hotely a restaurace jsou součástí obchodu, nejsou přímo samostatným odvětvím (uplatňuje
se zde širší pojem – společné stravování).
Doprava, skladové hospodářství a spoje zabezpečuje jak přepravu osob, tak i materiálu a
prostředků z místa výskytu do místa potřeby.
Finanční sluţby zajišťují prostřednictvím peněţních ústavů (bank) operace s peněţními
prostředky.
Státní správa a obrana funguje zejména z finančních prostředků státního rozpočtu
(nezisková sféra). Do státní správy řadíme parlament, vládu, ministerstva, policii, soudy.
Obranu představuje armáda.
Vzdělání představuje soustava škol základních, středních, vysokých a ostatních vzdělávacích
institucí (jazykové školy/kurzy…).
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Zdravotní a sociální sluţby zabezpečují obyvatelstvo v nemoci, stáří a v takových sociálních
situacích jako je např.nezaměstnanost.

Sektory národního hospodářství
Seskupení hospodářských odvětví na základě podobných znaků vznikají hospodářské sektory.
1. Primární představuje prvovýrobu – zemědělství, lov a lesnictví, rybolov a těţební
průmysl.
2. Sekundární – zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny a plynu, zásobování
vodou, stavebnictví.
3. Terciární zahrnuje sluţby výrobě a obyvatelstvu – doprava, finanční sluţby,
vzdělávání, zdravotní a sociální sluţby, velkoobchod a maloobchod, hotely a
restaurace atd.
Hodnocení úrovně národního hospodářství
Národní hospodářství má k dispozici určité mnoţství zdrojů (např.lidské zdroje). To, jakým
způsobem jsou zdroje vyuţívány a kombinovány ovlivňuje úroveň národního hospodářství.
Pro zjišťování úrovně se uţívá ukazatel hrubý domácí produkt (HDP).
Hrubý domácí produkt představuje peněţní hodnotu finální produkce výrobků a sluţeb
vytvořené výrobními faktory v národním hospodářství zpravidla za jeden rok.
Z HDP odvozujeme hrubý národní produkt, který představuje finální produkci vytvořenou
občany dané země – tedy i mimo území ČR.
Hospodářský růst představuje vzestup hospodářské výkonnosti dané země – vyjadřuje se
přírůstkem HDP za určitou dobu (1 rok).
O stavu NH vypovídají další ukazatelé:
1. Nezaměstnanost (frikční, strukturální, cyklická)
2. Inflace (míra znehodnocení peněz prostřednictvím růstu cenové hladiny)
3. obchodní bilance (přehled vývozu a dovozu výrobků a sluţeb dané země za určité
období)

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Charakterizujte národní hospodářství
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2/ Uveďte hlediska členění národního hospodářství
3/ Vyjmenujte odvětví NH a stručně je charakterizujte.
4/ Vyjmenujte hospodářské sektory NH.
5/ Jakými ukazateli hodnotíme úroveň NH?
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Hodina č. 12
Téma:

OBCHOD

Úvod: Písemnou formou shrnutí poznatků z hodiny 11
Hlavní část: Vysvětlit postavení obchodu, jeho funkce, členění
Úlohou obchodu v NH je organizovat výměnu zboţí mezi výrobci a spotřebiteli
prostřednictvím zboţně peněţních vztahů. Obchod je nejenom zprostředkovatelem výměny,
ale zároveň aktivně ovlivňuje rozsah, strukturu, časové a místní rozloţení výroby tak, aby
byla v souladu s poţadavky výrobní a osobní spotřeby.
Úkolem obchodu je zabezpečit oběh zboţí tak, aby se výrobky dostaly co nejrychleji a
nejefektivněji ke spotřebiteli.

HOSPODÁŘSKÝ PROCES

VÝROBA

OBĚH
(ROZDĚLOVÁNÍ, SMĚNA)

SPOTŘEBA

TRH

Obchod ovlivňuje jak výrobu, tak i spotřebu. Poţadavky spotřebitelů přenáší na výrobce, kteří
se jim přizpůsobují.

FUNKCE OBCHODU:
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1/ PŘEKLENOVACÍ: vychází z toho, ţe výroba a spotřeba jsou zpravidla místně a časově
vzdáleny (např. těţba nerostných surovin či pěstování vinné révy v urč. oblastech, ale zájem o
ně je po celé ČR).
Překlenovací fce zabezpečuje plynulý pohyb zboţí od výrobce ke spotřebiteli a urychluje
jeho realizaci.
2/ ZBOŢOVÁ: vychází z poţadavků spotřebitelů po zboţí, které odpovídá jejich potřebám
3/ TRŢNÍ: představuje tvorbu ceny produktů na základě nabídky výrobků a poptávky
spotřebitelů po nich

ČLENĚNÍ OBCHODU

PODLE:

ÚZEMÍ

VLASTNICTVÍ

VNITŘNÍ (1 STÁT)
ZAHRANIČNÍ (MEZI STÁTY)

STÁTNÍ
SOUKROMÉ
(OSVČ, OBCH. SPOLEČN.)

DRUHU
ČINNOSTI

VELKOOBCHOD
MALOOBCHOD

PRODEJNÍ PROCES

1.
VÝROBA

2.
VELKOOBCHOD

ČINNOSTI VELKOOBCHODU:
1/ ODBĚR A PŘEJÍMKA ZBOŢÍ
2/ SKLADOVÁNÍ ZBOŢÍ
3/ ÚPRAVA ZBOŢÍ
4/ VÝDEJ A EXPEDICE ZBOŢÍ
FORMY MALOOBCHODU:
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3.
MALOOBCHOD

4.
SPOTŘEBA
(ZÁKAZNÍK)

1/ ZÁKLADNÍ (PULTOVÝ PRODEJ, SAMOOBSLUHY, PRODEJ S VOLNÝM
VÝBĚREM)
2/ DOPLŇKOVÉ (OSOBNÍ, ZÁSILKOVÝ, PRODEJNÍ AUTOMATY)

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Vysvětli funkce a úkol obchodu.
2/ Z jakých hledisek je moţno členit obchod?
3/ K čemu slouţí velkoobchody?
4/ Jaké znáš formy maloobchodního prodeje?
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Hodina č. 13
Téma:

CESTOVNÍ RUCH

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem
Hlavní část: Charakterizovat cestovní ruch, jeho funkce, členění, předpoklady a
podmínky cestovního ruchu
Cestovním ruchem rozumíme dočasnou změnu místa pobytu člověka mimo trvalé bydliště
v jeho volném čase za účelem rekreace, léčení a poznání. Zahrnuje poskytované sluţby
k uspokojování potřeb jeho účastníků.

FUNKCE CESTOVNÍHO
RUCHU

SPOLEČENSKÉ

EKONOMICKÉ

1/ podílí se na všestranném rozvoji osobnosti
2/ umoţňuje obnovu fyzických a duševních sil
3/ je nástrojem preventivního léčebného působení
4/ zajišťuje vyuţití volného času
5/ přispívá ke kulturnímu rozvoji člověka

1/ podílí se na rozvoji sluţeb
slouţících cest. Ruchu (doprava,
stravování, ubytování…)
2/ poskytuje pracovní příleţitosti
3/ je zdrojem deviz a valut do SR

ČLENĚNÍ CESTOVNÍHO RUCHU:
1. DLE NÁPLNĚ
a. Rekreace
b. Poznání
c. Léčení
2. DLE ÚZEMÍ
a. Domácí cestovní ruch
b. Zahraniční cestovní ruch
3. DLE VZTAHU K NH
a. Aktivní (příjezd cizinců do ČR – přísun peněz do SR)
b. Pasívní (odjezd občanů ČR do zahraničí – odsun peněz)
4. DLE DOBY TRVÁNÍ
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a. Krátkodobý (do 3 dní)
b. Dlouhodobý (do 6 měsíců)
5. DLE ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ
a. Organizovaný (zájezdy)
b. Neorganizovaný (individuální)
PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY CESTOVNÍHO RUCHU:
1. SPOLEČENSKÉ
a. Společenský řád (Afrika x Evropa)
b. Vnitropolitická situace země
c. Ţivotní úroveň obyvatelstva
2. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
a. Klimatické podmínky
b. Vodní toky
c. Nadmořská výška
3. KULTURNĚ HISTORICKÉ PODMÍNKY
a. Hrady
b. Zámky
c. Výstavy
d. Galerie
e. Divadla
4. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY
a. Rozsah a úroveň sluţeb, které jsou nabízeny (ubytování, přeprava,
stravování…)

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Vymezte pojem cestovní ruch.
2/ Charakterizujte jednotlivé funkce cestovního ruchu.
3/ Charakterizujte předpoklady cestovního ruchu.

32

Hodina č. 14
Téma:

SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ

Úvod: Písemné shrnutí poznatků z minulé hodiny
Hlavní část: Charakterizovat společné stravování, jeho funkce, formy
Společným stravováním rozumíme hromadnou výrobu, prodej a organizaci spotřeby jídel a
nápojů pro velké skupiny spotřebitelů.
Společné stravování je součástí vnitřního obchodu. Od maloobchodu se však svou činností
odlišuje.
Maloobchod:

NÁKUP – > PRODEJ

Společné stravování:

NÁKUP – >VÝROBA – >PRODEJ – >SPOTŘEBA

PODSTATA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ:
1/ činnost zaměřená především na uspokojování výţivových potře obyvatelstva
2/ stravování je organizováno pro velké skupiny spotřebitelů ve speciálních prostorech
3/ místní a časové propojení výroby pokrmů s jejich prodejem a jejich konečnou spotřebou
FUNKCE SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ:
1. STRAVOVACÍ
a. Uspokojování fyziologických potřeb
b. Obnova pracovní síly
2. SPOLEČENSKO – ZÁBAVNÍ
a. Hudba
b. Tisk
c. Společenské hry
d. Kavárny, vinárny
3. UBYTOVACÍ
a. Hotel
b. Motel
c. Turistická ubytovna
d. Kemp
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SOUSTAVY SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ:
VEŘEJNÉ
Nejrozšířenější,, dostupné široké veřejnosti

ÚČELOVÉ
pro uzavřenou skupinu obyvatel

FORMY STRAVOVÁNÍ:
ZÁVODNÍ
Podnikové jídelny

ŠKOLNÍ
školní jídelny

ÚSTAVNÍ
nemocnice, vojenské
vězeňské jídelny

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Co rozumíme pod společným stravováním?
2/ Jaký důsledek má dělba práce na individuální stravování?
3/ V čem je podstata společného stravování?
4/ Charakterizujte jednotlivé funkce společného stravování.
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jídelny,

Hodina č. 15
Téma:

PODNIKÁNÍ V TRŢNÍ EKONOMICE

Úvod: Písemné shrnutí poznatků z minulé hodiny
Hlavní část: Vysvětlit právní východiska a podstatu podnikání
Podnikání, podobně jako většina lidských činností a vztahů, je vymezeno a upraveno
právními normami.
Právní norma je všeobecně závazné pravidlo chování, vydané státními orgány
v předepsané formě a vynutitelné státní mocí.
Nejvyšší právní normou státu je Ústava České republiky a ústavní zákony. Ostatní zákony
z nich musí vycházet. Zákony jsou vydávány zákonodárným orgánem – Poslaneckou
sněmovnou. Zákonům jsou podřízeny niţší stupně právních norem, např. nařízení vlády,
vyhlášky ministerstev, nařízení a vyhlášky měst a obcí. Vstupem ČR do EU je část
svrchovanosti státu delegována na orgány unie. Naše zákonodárství musí respektovat
právní normy EU. Smlouva, kterou zakládá Evropské společenství, je nadřazena
legislativě ČR.
V našem právním řádu došlo od roku 1990 k celé řadě významných změn. V oblasti
soukromoprávní to byla novelizace občanského zákoníku a vydání obchodního zákoníku.
Na tyto úpravy navazuje veřejnoprávní vydání ţivnostenského zákona, zákona o
účetnictví, daňové zákony a řada dalších.
Základní právní úpravu pro celou soukromoprávní sféru, a tedy i pro oblast podnikání a
obchodu vymezuje:
1/ občanský zákoník - upravuje vlastnictví a všechny obecné zásady podnikání.
2/ obchodní zákoník – upravuje postavení podnikatelů a jejich obchodní závazkové vztahy a
vztahy s podnikáním související.
Vzájemný vztah obou zákonů vychází z toho, ţe obecné otázky se řídí občanským zákoníkem,
otázky týkající se podnikání se řídí obchodním zákoníkem.
Podnikání je soustavná a cílevědomá činnost, prováděná vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost a za účelem dosaţení zisku.
Podnikatel je právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který vyvíjí svou
činnost svým jménem, na vlastní účet a s úsilím dosáhnout zisku.
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PODNIKATELEM
mohou být:
FYZICKÉ OSOBY
Jednotlivý občan starší 18 let

PRÁVNICKÉ OSOBY
obchodní společnosti, druţstva,
Politické strany, stát

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Co jsou to právní normy a jaká je jejich hierarchie?
2/ Které základní právní normy řeší otázky podnikání?
3/ Vymezte pojem podnikání.
4/ Charakterizujte FO a PO.
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Hodina č. 16
Téma:

ZNAKY PODNIKATELE

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem
Hlavní část: Charakterizovat jednotlivé znaky podnikatele
Podnikatel je osoba, která zpravidla podnik zakládá a provozuje jeho činnost za účelem
dosaţení podnikatelského zisku. Přitom nese riziko související s podnikáním. Podnikatel se
vyznačuje charakteristickými znaky.

ZNAKY PODNIKATELE

PRÁVNÍ SAMOSTATNOST

SAMOSTATNOST

ROZHODOVÁNÍ O PŘEDMĚTU
PODNIKÁNÍ

PODNIKATELSKÉ RIZIKO

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
PODNIKU

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
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1. PRÁVNÍ SAMOSTATNOST: je představována právem podnikatele vstupovat do
právních vztahů, např. uzavírat smlouvy, provádět nákupy a prodeje výrobků a sluţeb.
Do právních vztahů vstupuje podnikatel pod obchodním jménem. Obchodní jméno
FO tvoří jméno a příjmení podnikatele a zpravidla dodatek s označením druhu
podnikání (např. Josef Novák – řeznictví). Obchodní jméno PO vyjadřuje název, pod
kterým je podnik zapsán u rejstříkového soudu do obchodního rejstříku. Obchodní
rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se
podnikatelů, případně jiných osob, o nichţ to stanoví zvláštní zákon.
2. SAMOSTATNOST: je dána svobodou podnikatele, co bude vyrábět, kde bude
prodávat a jaké sluţby bude poskytovat.
3. ROZHODOVÁNÍ O PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ: jedná se o rozsah podnikatelské
činnosti, kterou je podnikatel oprávněný provozovat. Je registrován v obchodním
rejstříku u PO nebo v ţivnostenském rejstříku u FO.
4. PODNIKATELSKÉ RIZIKO: charakterizuje pravděpodobnost neúspěchu při
podnikání.
5. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM PODNIKU: obchodní majetek je souhrn
majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouţí k podnikatelské činnosti.
6. VEDENÍ ÚČETNICTVÍ: předmětem účetnictví podnikatele je zaznamenávat stav a
pohyb majetku a závazků, čisté obchodní jmění, náklady a výnosy, výdaje a příjmy a
výsledek hospodaření.

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Uveďte a charakterizujte typické znaky podnikatele
2/ Co je a kde se vede obchodní rejstřík?
3/ Co rozumíme předmětem podnikání?
4/ Co zahrnuje obchodní majetek podniku?
5/ Definujte, co je předmětem účetnictví.
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Hodina č. 17
Téma:

ČLENĚNÍ PODNIKŮ

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem
Hlavní část: Charakterizovat hlediska členění podniků, přehled právních forem
podniků
Podniky NH můţeme členit z různých hledisek.

HLEDISKA ČLENĚNÍ PODNIKŮ

ROZSAH
PŮSOBNOSTI
MÍSTNÍ: v obci (MHD, řezník)
REGIONÁLNÍ: (region.tisk)
REPUBLIKOVÉ (ČP, ČD)
MEZINÁRODNÍ (Mc´Donalds)

FORMA
VLASTNICTVÍ
STÁTNÍ
SOUKROMÉ (OSVČ)
PARTNERSKÉ (obch.sp.)

PRÁVNÍ FORMY

vychází z platné
legislativy

PRÁVNÍ FORMY
PODNIKŮ
1/ STÁTNÍ – veřejně prospěšné zaměření (školství, zdravotnictví..)
2/ JEDNOTLIVCI (OSVČ) – definováno ţivnostenským zákonem
3/ DRUŢSTVA – např. bytová či zemědělská druţstva
4/ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI – OSOBNÍ (v.o.s., k.s.)
- KAPITÁLOVÉ (a.s., s.r.o.)
5/ OSTATNÍ – zájmová sdruţení, provozovny obcí, politické strany, zahraniční společnosti
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Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Uveďte, z jakých hledisek je moţno členit podniky.
2/ Vysvětlete členění podniků dle jednotlivých hledisek.
3/ Vyjmenujte konkrétní podniky, které ve svém okolí znáte. Rozdělte je dle
výše uvedených hledisek.
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Hodina č. 18
Téma:

STÁTNÍ PODNIKY

Úvod: Písemné shrnutí poznatků z hodin 15 - 17
Hlavní část: Charakterizovat státní podnik, proces privatizace
Státní podnik je právnickou osobou a jeho činnost je upravena zákonem o státním podniku. O
zřízení státního podniku zpravidla rozhoduje vláda, přičemţ jejich zakladatelem mohou být
buď příslušná ministerstva, nebo krajské úřady.
Při zakládání státního podniku se vyhotovuje zakládací listina. Zakladatel vybavuje podnik
majetkem (kmenovým jměním), se kterým má podnik právo hospodařit. Zakladatel má i
právo podnik zrušit nebo provést strukturální změny.
V současné době existují dva typy státních podniků:
I. PODNIK PODNIKATELSKÉHO ZAMĚŘENÍ
Tento podnik je finančně soběstačný, své náklady plně hradí z příjmů ze své činnosti. Jeho
orgány tvoří ředitel a dozorčí rada.
Po roce 1989 byla většina státních podniků PRIVATIZOVÁNA. Privatizace je proces
převodu státního vlastnictví na nestátní (soukromé) ekonomické subjekty.
Privatizace státních podniků můţe být provedena těmito způsoby:
1/ RESTITUCÍ: tj. vrácením znárodněných podniků původním majitelům,
2/ AUKCÍ: tj. provedením prodeje ve veřejné draţbě,
3/ PRODEJEM NA ZÁKLADĚ KUPNÍ SMLOUVY právnické nebo fyzické osobě za
dohodnutou cenu,
4/ KUPÓNOVOU PRIVATIZACÍ.
Kupónová privatizace je bezúplatná metoda přeměny státního podniku na akciovou
společnost.
II. PODNIK PRO USPOKOJOVÁNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ZÁJMŮ
Tomuto typu podniku je přímo stanoven povinný předmět činnosti, kterou musí zajišťovat bez
ohledu na finanční soběstačnost. Finance jsou zajišťovány prostřednictvím dotací ze SR.
V čele podniku stojí pouze ředitel.

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
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1/ Charakterizujte státní podnik.
2/ Co je privatizace, jaké způsoby privatizace se uplatňují?
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Hodina č. 19
Téma:

PODNIKY JEDNOTLIVCŮ

Úvod: Shrnutí poznatků z minulé hodiny frontálním způsobem
Hlavní část: Charakterizovat výhody a nevýhody podniků jednotlivce,
podnikání dle ţivnostenského zákona
Podnik jednotlivce (OSVČ) je vlastněn jednou osobou, která obvykle sama nebo z části
podnik řídí a často provádí i činnost spojenou s předmětem podnikání.
K VÝHODÁM PATŘÍ:
1. Snadnost a nízké náklady na zaloţení a likvidaci podniku: nejsou třeba ţádné dohody,
smlouvy, vstupní kapitál. Při zrušení činnosti musí podnikatel pouze vyrovnat
pohledávky s věřiteli.
2. Pruţnost a přizpůsobivost podniku: svoboda rozhodování o provozu firmy,
bezprostřední reakce na poptávku a okamţitá inovace produkce, cen.
3. Svoboda v pouţití zisku: veškerý zisk po zdanění je příjmem podnikatele.
4. Utajení stavu a záměrů podniku: není povinné zveřejnění podnikatelských plánů,
dosaţených zisků. Je ovšem povinnen vést účetnictví či daňovou evidenci a podávat
daňové přiznání.
5. Niţší daňové zatíţení
K NEVÝHODÁM PODNIKŮ JEDNOTLIVCE PATŘÍ:
1. Neomezené ručení podnikatele za závazky: při likvidaci podniku můţe podnikatel
přijít i o majetek v osobním vlastnictví (dům, auto, úspory…)
2. Existence podniku je spojena s vlastníkem: podnik přestane existovat, jestliţe vlastník
zemře nebo ohlásí úpadek.
3. Podnikatel je omezen znalostmi a schopnostmi: nutná je odbornost v oboru, ale také
v ostatních (marketing, účetnictví, daně…)
4. Podnikatel má omezené moţnosti získat úvěr: banky obvykle nejsou ochotny
poskytovat úvěr, ručí-li za jeho splácení pouze jedna osoba
5. Podnikatel obtíţně získává a udrţuje nadprůměrné pracovníky: omezená moţnost
profesního růstu, niţší platové ohodnocení
6. Velká fyzická a psychická zátěţ: odpovědnost za chod podniku, řešení problémů
Právní úprava podniku jednotlivce je v našich podmínkách řešena převáţně
ŢIVNOSTENSKÝM ZÁKONEM. Některé osoby, jejichţ činnost nelze zahrnout mezi
ţivnosti, podnikají PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ. Jedná se např. o profese lékařů,
advokátů, daňových poradců…
Ţivnosti se dělí podle ţivnostenského zákona na OHLAŠOVACÍ A KONCESOVANÉ.
Kaţdá skupina se vyznačuje určitými rysy a podmínkami, které podnikatel musí splnit, aby
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danou ţivnost mohl provozovat. Ţivnost je moţno provozovat na celém území ČR na základě
ţivnostenského oprávnění a nemůţe být přeneseno na jinou osobu.
OHLAŠOVACÍ ŢIVNOSTI
Většinu ţivností, při splnění stanovených podmínek, lze provozovat na základě ohlášení
ţivnostenskému úřadu a zaplacení správního poplatku. Ţivnost pak vzniká dnem ohlášení, tzn.
ţe ţivnost se můţe provozovat ihned po ohlášení, i kdyţ podnikatel nemá ještě „v
ruce“ ţivnostenské oprávnění. Ohlašovací ţivnosti se dále dělí na:
 řemeslné – uvedené v příloze 1 ţivnostenského zákona (například profese řezníka,
pekaře, skláře či kadeřníka),
 vázané – nutné prokázání odborné způsobilosti, která je upravena zvláštními právními
předpisy uvedenými v příloze 2 ţivnostenského zákona (například projektová činnost
ve výstavbě nebo činnost účetních poradců),
 volná ţivnost – nevyţaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti (musí být
splněny pouze všeobecné podmínky provozování ţivnosti.
KONCESOVANÉ ŢIVNOSTI
U nich musí prokázat odborná způsobilost, která je upravena zvláštními právními předpisy v
příloze 3 ţivnostenského zákona a ţivnostenským oprávněním pro výkon těchto ţivností je
tzv. koncese. Jedná se např. o vývoj, výrobu, opravu a nákup zbraní a střeliva, výroba a
opravy lékařských přístrojů, montáţ a opravy telekomunikačních zařízení atd.
Podmínky pro získání ţivnostenského listu:






dosaţení plnoletosti
svéprávnost - způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost - dokládá se výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců
odborná způsobilost závislá na druhu ţivnosti
jiná způsobilost se rozumí profesní nebo morální vlastnosti

ŢIVNOSTENSKÝ LIST (VÝPIS Z ŢIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU)
ţádost o ŢL se podává na předepsaném formuláři „Ohlášení ţivnosti“, který vydává
ţivnostenský odbor příslušného městského úřadu.
Ţivnost ohlašovací vzniká dnem ohlášení, za předpokladu, ţe jsou splněny podmínky
předepsané pro daný druh ţivnosti
OBSAH









O H L Á Š E N Í u fyzických osob:

jméno a příjmení
trvalé bydliště
rodné číslo
obchodní jméno
identifikační číslo, bylo-li přiděleno
předmět podnikání
místo hlavní a vedlejší provozovny
případně další předepsané údaje
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K ohlášení se přikládá:
 výpis z rejstříku trestů
 doklad o odborné způsobilosti
 doklad o zaplacení správního poplatku.

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Charakterizujte podnik jednotlivce.
2/ Vysvětlete jednotlivé výhody a nevýhody OSVČ.
3/ Definujte, co je to ţivnost.
4/ Uveďte a vysvětlete podmínky k provozování ţivností.
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Hodina č. 20
Téma:

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Úvod: Písemné shrnutí poznatků z minulé hodiny
Hlavní část: Charakterizovat pojem obchodní společnost, členění a znaky
obchodních společností
Obchodní společnosti jsou právnické osoby, které provozují podnikatelskou činnost.
Zakládají se sepsáním zakladatelské (a.s.) či společenské smlouvy (v.o.s., k.s., s.r.o.) nebo
zakladatelské listiny (s.r.o.). Obsah nesmí odporovat zákonu a podpisy musí být úředně
ověřeny. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává zakladatel-é, kteří do vzniku za
společnost jednají společně. Jejich závazky přecházejí na společnost dnem vzniku.
Zdroje kapitálu tvoří základní jmění (vklady), rezervní fond a ostatní pasiva.
Zrušení se děje uplynutím doby, splnění cíle, rozhodnutím společníků nebo odpovídajícího
orgánu společnosti, rozhodnutí soudu(z důvodů nečinnosti, ztráty podnikatelského oprávnění,
porušení zákona zaloţením společnosti nebo povinnosti při tvorbě rezervního fondu),
prohlášením konkurzu na majetek společnosti nebo zamítnutí návrhu na prohlášení
konkurzu pro nedostatek majetku společnosti.
ČLENĚNÍ A ZNAKY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ:
1/ Osobní (v.o.s., k.s.) - neomezené ručení, zpravidla menší firmy řízeny přímo společníky,
málo rozšířené.
2/ Kapitálové (a.s., s.r.o.) - omezené ručení, zpravidla větší firmy řízené profesionálním
managementem.
VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
Zaloţení: 2 osoby, společenská smlouva (obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, osoby
zakladatelů).
Zdroj kapitálu: Vklady a zisk.
Ručení: Neomezené přímé trvá i po zániku společnosti.
Kompetence řízení: Kaţdý společník můţe jednat za podnik i ho řídit.
Rozdělení zisku: Rovným dílem
Obchodní jméno: Obsahuje-li celé jméno jednoho společníka stačí dodatek "a spol.".
KOMANDITNÍ SPOLEČNOST
Zaloţení: 2 osoby, společenská smlouva (…výše vkladu komanditistů). Návrh na zápis do
OR podávají (tj. podepisují) všichni společníci.
Zdroj kapitálu: Vklady.
Ručení: komplementáři - neomezeně, komanditisté - omezeně (do výše nesplaceného vkladu).
Kompetence řízení: kaţdý komplementář můţe jednat za podnik samostatně. Mohou se ho
vzdát ve prospěch jednoho z nich (na základě společenské smlouvy).
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Rozdělení zisku: Polovina zisku komplementářům, polovina komanditistům.
Obchodní jméno: Obsahuje-li jméno komanditisty, ručí za závazky neomezeně (jako
komplementář).
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
Zaloţení: 1 - 50 osob, zakladatelská listina (má formu notářského zápisu; vklad společníka
musí být splacen před zapsáním společnosti do OR) nebo společenská smlouva (obchodní
jméno, sídlo, předmět podnikání, výši základního jmění, jednotlivé společníky, výši jejich
vkladů a způsob splacení majetkových vkladů společníků, jednatelé, členové dozorčí rady.)
Zdroj kapitálu: vklady společníků (= ZJ) - hodnota vkladu musí být dohromady nejméně
200 000 Kč, Vklady se splácí dle stanov, nejdéle však do 5 let od vstupu společníka.
Rezervní fond: ve výši 10 % čistého zisku; zaloţit nejpozději v roce, kdy je poprvé
dosaţeno zisku; kaţdý rok doplňovat dle společenské smlouvy nebo stanov, nejméně však
5 % čistého zisku, neţ dosáhne 10 % ZJ.
Ručení: omezeně (do výše nesplaceného vkladu).
Nejvyšší orgán: valná hromada; rozhoduje o:
 odmítnutí jednání uskutečněných před vznikem společnosti
 schválení roční účetní závěrku, stanovy, společenskou smlouvu, rozdělení zisku
(ztráty)
 sníţení/zvýšení ZJ
 jmenování, odvolání a odměňování jednatelů a členů dozorčí rady
 vyloučení společníka
 zrušení společnost (neodporuje-li to spol. smlouvě)
 další dle spol. smlouvy nebo zákona (např. jmenování prokuristy).
Statutární orgán: Jednatel-é
Kontrolní orgán: dozorčí rada (jen je-li uvedena ve spol. smlouvě); dohlíţí na činnost
jednatelů, kontroluje účetnictví, roční účetní závěrku a podává zprávy valné hromadě.
Rozdělení zisku: Podle výše vkladu společníků.
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Zaloţení: 1 PO - zakladatelská listina; 2 osoby - zakladatelská smlouva (návrh stanov).
1. Bez upisování akcií - zakladatelská smlouva (…počet akcií, jejich jmenovitá hodnota,
upisované vklady)
2. Na základě výzvy k upisování akcií - zakladatelská smlouva (navíc: doba a místo
upisování akcií, postup při upsání akcií převyšujících navrhované ZJ, místo a způsob splacení
části upsaných akcií, způsob svolání ustavující valné hromady upisovatelů). Výzva k
upisování se musí zveřejnit a v kaţdém místě, kde upisování probíhá musí být k nahlédnutí
návrh stanov společnosti. Upisovatel je povinen splatit alespoň 10 % hodnoty upisovaných
akcií ihned při upisování. Zakladatelé jsou pak povinni svolat ustavující valnou
hromadu do 60 dnů od skončení upisování. Ta rozhoduje o zaloţení společnosti, schvaluje
stanovy společnosti a volí orgány společnosti. Její konání se osvědčuje notářským zápisem.
Zdroj kapitálu: upisované vklady = ZJ = jmenovitá hodnota akcií > 2 miliony Kč.
(Nominální hodnoty jednotlivých akcií nemusí být stejné), emisní dis-áţio (rozdíl mezi
nominální a emisní cenou akcie).
Rezervní fond: ve výši 20 % ZJ; kaţdý rok doplňovat dle společenské smlouvy nebo stanov,
nejméně však 5 % čistého zisku, neţ dosáhne min. výše nebo výše určené stanovami.
Ručení: akcionáři neručí za závazky společnosti. Společnost celým svým krajem.
Vrcholný orgán: valná hromada se skládá ze všech akcionářů; rozhoduje o:
 změně stanov
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zvýšení/sníţení ZJ; případně vydávání dluhopisů
volbě a odvolání členů dozorčí rady a představenstva (pokud stanovy neurčí, ţe jsou
voleni dozorčí radou)
 schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku a stanovení tantiém (odměny
funkcionářům společnosti)
 zrušení společnosti
Statutární orgán: představenstvo. Jménem společnosti je oprávněn jednat kaţdý člen
představenstva; zapisují se do OR.
Kontrolní orgán: dozorčí rada
Rozdělení zisku: dividendy › podle vlastněných akcií



AKCIE
Cenný papír. Drţitel má právo podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku. Obsahuje:
 obchodní jméno a sídlo
 jmenovitou hodnotu
 označení, zda jde o akcii na jméno/na majitele
 u akcie na jméno - jméno akcionáře
 výše ZJ
 počet akcií v době vydání
 datum emise

Závěr: Zjistit míru porozumění učiva
1/ Definujte obchodní společnost.
2/ Vysvětlete výhody obchodních společností ve srovnání s individuálním
podnikatelem.
3/ Rozčleňte obchodní společnosti.
4/ Ve svém okolí vyberte několik obchodních společností, stručně je
charakterizujte a zařaďte.
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