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Milí studenti, 

na začátek hodiny si opět připomeneme již probranou látku a dále se budeme věnovat 

nezaměstnanosti, inflaci, HDP a platební bilanci. 

Níže přikládám poznámky, které si prosím zapište do sešitu a společně probereme při online hodině. 

TÉMA: OPAKOVÁNÍ 

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 a jaké má sektory? 

Co je to státní rozpočet, kdo ho tvoří a na jak dlouho? 

Jaké znáš ukazatele národního hospodářství? 

TÉMA: NEZAMĚSTNANOST, INFLACE, HDP, PLATEBNÍ BILANCE 

NEZAMĚSTNANOST 

Ekonomická teorie definuje nezaměstnaného jako člověka, který nemůže najít práci, přitom se ale 

jedná o osobu, která je schopna pracovat a práci aktivně hledá. 

Ekonomicky aktivní jsou lidé, kteří jsou zaměstnaní nebo nezaměstnaní, ale práci si aktivně hledají 

nebo čekají, až se budou moci po dočasném vysazení do zaměstnání vrátit. 

Ekonomicky neaktivní jsou lidé, kteří nejsou zaměstnaní, ale práci si aktivně nehledají. 

1. Frikční nezaměstnanost je spojena s neustálým pohybem lidí, kteří přecházejí z jednoho 

zaměstnání do druhého se stejnou nebo podobnou kvalifikací. Tato nezaměstnanost je 

přechodná a krátkodobá. 

2. Strukturální nezaměstnanost je vyvolána většími změnami ve struktuře národního 

hospodářství. Může trvat i několik let a je spojena s nutností rekvalifikace mnoha pracovníků. 

3. Cyklická nezaměstnanost je způsobena poklesem produktu, když se hospodářský 

cyklus nachází ve fází kontrakce. Trvá dokud opět nezačne růst produkt. 

https://www.youtube.com/watch?v=uyAj_OjySqE
https://www.youtube.com/watch?v=znVZ4DSIqe8
https://www.youtube.com/watch?v=hqsZcm9a9DQ
http://www.finance.cz/makrodata-eu/hdp/hospodarsky-vyvoj/
http://www.finance.cz/makrodata-eu/hdp/hospodarsky-vyvoj/


4. Dobrovolná nezaměstnanost je stav, kdy počet nezaměstnaných je nižší nebo roven počtu 

volných pracovních míst. Dobrovolně nezaměstnaní dávají přednost volnému času, studiu 

nebo jiným činnostem. 

5. Nedobrovolná nezaměstnanost znamená, že počet volných pracovních míst je menší než 

počet uchazečů. 

Přirozená míra nezaměstnanosti je nejnižší udržitelná míra nezaměstnanosti, kterou může tržní 

ekonomika dosahovat, aniž by inflace vykazovala tendenci ke zvyšování nebo snižování. 

INFLACE 

Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. Jde o oslabení 

reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje. 

 

V praxi je inflace v oblasti spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzv. indexu 

spotřebitelských cen. V ČR inflaci měří Český statistický úřad. 

 

Pokles inflace je označován jako dezinflace. 

 

Pokud většina cen v ekonomice delší dobu klesá, hovoříme o deflaci. 

 

HDP 

Souhrn statků a služeb vytvořený za určité období výrobními faktory na území státu. 

 

PLATEBNÍ BILANCE 

Záznam všech ekonomických transakcí mezi obyvateli země a zbytkem světa v určitém 

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

 

 

http://www.czso.cz/

