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Anotace/ nebo metodický list:  Prezentace je určena pro žáky 3.ročníku oboru

stavebnictví, slouží k výkladu a procvičování dané látky. Žáci se seznámí s výukovým

materiálem na téma ekonomie a ekonomika.



Základní ekonomické 

pojmy

I.



Ekonomie x ekonomika

Ekonomie

 věda o vztazích ekonomických subjektů

Ekonomika

 hospodaření ekonomických subjektů – domácností, 

podniků, státu

 podstatou každé ekonomiky je uspokojování 

lidských potřeb



Lidská potřeba 

= nedostatek, který pociťujeme

členění:

 tělesné x duševní

 základní x vyšší

 nezbytné x zbytné

- lidské potřeby jsou uspokojovány statky a službami



Statky

= prostředky hmotné, nehmotné a finanční povahy, 

které uspokojují lidské potřeby

členění:

hmotné x nehmotné x finanční

přírodní x umělé



Služby

= činnosti cizích lidí, které uspokojují lidské 

potřeby

členění:

osobní x věcné

placené x bezúplatné



Ekonomické subjekty

1) domácnosti

 jednotlivci nebo skupiny osob žijících ve 

společné domácnosti, nakupují zboží (statky) a 

služby k uspokojování svých potřeb



2) podniky

uměle vytvořené subjekty, které vznikají s cílem 
dosahovat zisku

nakupují výrobní faktory k podnikatelské 
činnosti

výsledkem je prodej výrobků, zboží nebo služeb



3) stát

nakupuje statky a služby, aby mohl zajistit své 
fungování a zároveň mohl plnit své povinnosti 
vyplývající z ústavy

 prostředky na nákup si stát zajišťuje 
prostřednictvím daní, pronájmem nebo 
prodejem státního majetku, zapojováním do 
státních korporací, aj.



Výrobní faktory

kapitál – zdroje, které si podniky zajišťují k 

nákupu majetku, který potřebují ke svému  

podnikání

- vlastní kapitál

- cizí kapitál – dluhy

- cenou kapitálu je úrok



práce

= cílevědomá lidská činnost, cenou práce je mzda

jednoduchá x složitá

ruční x strojová

duševní x tělesná



přírodní zdroje

přírodní bohatství x přírodní síly

obnovitelné x neobnovitelné



Citace
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