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Milí studenti, 

připomínám DOMÁCÍ ÚKOL na úterý 30. 3. 

Dále zopakujeme téma pojištění a budeme pokračovat s národním hospodářstvím. 

Připravte si dotazy na to, co Vám není jasné a rádi byste si nechali dovysvětlit. 

TÉMA: NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

VIDEA:  Nezaměstnanost - https://www.youtube.com/watch?v=uyAj_OjySqE 

  Inflace – https://www.youtube.com/watch?v=znVZ4DSIqe8 

HDP - https://www.youtube.com/watch?v=hqsZcm9a9DQ 

Co je to národní hospodářství? 

- jedná se o souhrn hospodářských činností na území daného státu, kterých se účastní 

ekonomické subjekty (stát, podniky, domácnosti). 

- Všechny hospodářské činnosti na území daného státu. 

- Pro lepší pochopení národního hospodářství si rozdělíme národní hospodářství podle 

sektorů. Řadíme sem: 

o sektor primární – prvovýroba - těžba surovin, zemědělství, lesní hospodářství, 

o sektor sekundární – výroba energií, stavebnictví, zpracovatelský průmysl, 

o sektor terciální – služby, které umoňují fungování ekonomiky (bankovnictví, 

pojišťovnictví ...), 

o sektor kvarterní – věda a výzkum (vyčlenění tohoto sektoru záleží na názoru, někdy 

je věda a výzum zahrnována do sektoru terciálního). 

 

Státní rozpočet: 

= je plán hospodaření ČR. 

- tvořen vládou na 1 rok 

- všechny příjmy a výdaje, které bude mít stát během následujícího roku 

- V případě, že jsou výdaje větší než příjmy (tedy stát více utrácí než má peněz) nazývá se 

tento rozpočet schodkový. 

https://www.youtube.com/watch?v=uyAj_OjySqE
https://www.youtube.com/watch?v=znVZ4DSIqe8
https://www.youtube.com/watch?v=hqsZcm9a9DQ


Ukazatelé národního hospodářství: 

Pro sledování vývoje ekonomiky sleduje stát určité ukazatele národního hospodářství, kterými jsou 

např.: 

1. HDP = HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 

- souhrn statků a služeb vytvořený za určité období výrobními faktory na území státu 

2. HNP = HRUBÝ NÁRODNÍ PRODUKT 

- souhrn statků a služeb vytvořený za určité období výrobními faktory občany jedné země (i 

občany, kteří jsou v cizině) 

3. INFLACE 

- nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice za určitý čas (jednodušeji 

řečeno nárůst cen) 

4. NEZAMĚSTNANOST 

- stav kdy poptávka po pracovních místech je vyšší než nabídka práce (tzn. lidí co chtějí 

pracovat je mnohem více než lidí bez práce) 

5. PLATEBNÍ BILANCE 

- záznam všech ekonomických transakcí mezi obyvateli země a zbytkem světa v určitém 

časovém období. Transakce provádějí jednotlivci, firmy i státní orgány. 

 

 


