
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

HOSPODÁŘSKÝ PROCES

 



Hospodářský proces je sledován v makroekonomické rovině. Hospodářský proces v úplné podobě probíhá ve

společnosti  s  rozvinutou  dělbou  práce  a  tržními  vztahy.  Hospodářský  proces  umožňuje  takové  společnosti

vytvořit statky a služby, kterými uspokojí jednotlivci i celá společnost své potřeby. 

Hospodářský proces v úplné podobě má tyto po sobě jdoucí fáze: 

výroba, 

rozdělování a přerozdělování, 

směna, 

spotřeba. 

V praxi  se tyto  fáze  realizují  prostřednictvím spousty  dílčích  vzájemně  propojených  procesů.  Nejrizikovější  a

zároveň regulační fází je směna (obchod) realizovaná na trhu. 

Cílem hospodářského procesu je spotřeba, tedy proces, ve kterém jednotlivci i skupiny uspokojí své potřeby. 

1. VÝROBA, VÝROBNÍ FAKTORY, HRANICE PRODUKČ. MOŽNOSTÍ

Výroba je činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky a služby. 

Výroba je první fází hospodářského procesu. 

K výrobě potřebujeme výrobní faktory (zdroje): 

práce (cenou je mzda), 

přírodní zdroje (cenou je pozemková renta), 

kapitál (cenou je zisk nebo úrok). 

Všechny uvedené zdroje jsou vzácné - musíme s nimi nakládat efektivně. 

Společnost jako celek vyrábí efektivně, pokud se její produkce pohybuje na křivce produkčních možností. 

Někteří novodobí ekonomové se přiklánějí k názoru, že čtvrtým výrobním faktorem jsou informace.

Práce je cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby. 

Prací  nebudeme pro naše účely  rozumět činnosti,  které provádějí  stroje.  Stroje zařadíme do

kapitálu ve věcné podobě. 

Pracovní síla – souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci. 

Ne každý člověk má pracovní sílu - nemají ji nemocní, starci, v našem právním řádu děti. Pro

určité  práce  je  nedílnou  součástí  schopnosti  pracovat  také  určitá  kvalifikace  -  vzdělání  a

dovednosti nabyté praxí. 

Práce je vzácný výrobní faktor, což ovlivňuje jeho cenu na trhu práce. Tuto cenu nazýváme mzdou. 

Mzdu rozlišujeme 

nominální - číselně vyjádřené množství peněz, které dostane pracovník za svou práci. 

reálnou - co si může pracovník za tuto mzdu koupit. 

S pojmem práce úzce souvisí pojmy dělba práce, specializace a kooperace. 



Mzdy 

Mzda  nominální  =  mzda,  kterou  pracovník  vydělal,  když  vynaložil  svou  pracovní  sílu.  Je  vyjádřena

v penězích. 

Mzda  reálná  =  mzda  vyjadřující,  co  si  za  utržené  peníze  je  pracovník  schopen  koupit.  Je  to  tedy

porovnání k cenové hladině zboží a služeb a má eliminovat vliv znehodnocení peněz (inflaci). 

V praxi potřebujeme znát  obě tyto mzdy. 

Kromě množství a kvality práce ovlivňují velikost mzdy: 

kvalifikace, 

poptávka po určitém druhu práce na trhu práce, 

tržní úspěšnost práce. 

Trh práce

Nabídka pracovních sil v naší republice je v krátkodobém horizontu relativně neměnná. Významnější

změny v počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva jsou sledovatelné až v průběhu delšího období. U

nás je demografický vývoj nepříznivý. Zmenšuje se počet ekonomicky aktivních obyvatel. 

Poptávka po pracovních silách je však dynamicky proměnlivá. 

Trh práce je omezený. 

1. Není-li na trhu dostatek pracovních sil mají firmy dvě možnosti: 

- zvyšovat produktivitu práce (nové stroje, technologie, organizace práce apod.) 

-   povolat pracovní síly ze zahraničí. 

2. Pokud pracovní síla není využita vzniká nezaměstnanost.  

    Rozlišujeme zaměstnanost dobrovolnou a   nedobrovolnou.

Půda – nejtypičtější přírodní zdroj. Půdy je přesně omezené množství - je to vzácný zdroj. 

Ten kdo půdu vlastní, má určité výsadní postavení vůči všem ostatním nevlastníkům, a to se obecně v

ekonomii  nazývá  monopolem.  Vlastník  půdy  si  na  trhu  může  diktovat  podmínky  prodeje  a  nájmu,

nejdůležitější  z nich  je  cena.  Při  prodeji  dosahuje  majitel  půdy  tržní  cenu,  při  pronájmu  získává

pozemkovou rentu (peněžní výnos z půdy). 

Rentu rozeznáváme 

  absolutní - tu má každý pozemek, souvisí s monopolem vlastnictví půdy, 

  diferenční - je u různých pozemků různá a vyplývá z bonity (kvality) půdy, u stavebních pozemků

souvisí s dostupností, zajištěním infrastruktury apod.

Kapitál

Nejjednodušší definice kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze. Kapitálem rozumíme

vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly další hodnoty. 

Základním rozlišovacím znakem kapitálu je účelovost vložených prostředků, snaha dosáhnout zisk

(resp. úrok), a to bez ohledu na to, zda nakonec opravdu bude dosaženo zisku nebo ztráty. 

   Druhým znakem  je, že kapitál předpokládá vlastnictví – ten, kdo vkládá kapitál do výroby má úmysl

dosáhnout zisk pro sebe – to je výrazná osobní motivace podnikatelova. 

Rozlišujeme: 



   Finanční kapitál  = peněžní podoba kapitálu (hotové peníze, pohledávky,  cenné papíry, deriváty

apod.) 

  Reálný kapitál = fyzická podoba kapitálu (stroje, budovy, materiál, polotovary, nehmotný majetek -

licence, know-how, software apod.). 

Kapitál má i další vlastnost - dá se hromadit, akumulovat. 

Potřebuje-li podnikatel velký kapitál - získá jej na finančních trzích.

Cena kapitálu 

Kapitál je omezený, vzácný a má svou cenu, v tomto případě dokonce dvě ceny: 

             úrok  je  cena  kapitálu  vloženého  např.  do  banky  či  jiné  finanční  instituce.  Je  to  cena  vyplývající  z

vlastnického vztahu jedince k tomuto kapitálu a nevyžadujeme po vlastníkovi, aby s tímto kapitálem

podnikal (vlastník leží doma na válendě a peníze se „vydělávají samy“). 

              zisk je cena kapitálu, kterou očekává vlastník při aktivním podnikání s tímto kapitálem. Tato cesta je 

rizikovější, protože podnikatel také může o svůj kapitál přijít. Proto podnikatel logicky očekává, že

jeho zisk bude vyšší než běžný úrok.

Trh kapitálu 

Trhy kapitálu v peněžní podobě nazýváme finanční trhy. Organizátory těchto trhů jsou burzy cenných

papírů a devizové burzy, největšími hráči na těchto finančních trzích jsou banky, investiční fondy, penzijní

fondy, pojišťovny. 

Pro finanční kapitál je typické, že neuznává národní hranice. 

II. ROZDĚLOVÁNÍ A PŘEROZDĚLOVÁNÍ

Rozdělování je druhou fází hospodářského procesu a následuje po fázi výroby. Rozdělováním získávají svůj podíl

na výrobě její účastníci - ti , kdo vložili do výroby své výrobní faktory = zdroje (zaměstnanci, podnikatelé, majitelé

přírodních zdrojů). Pokud by však tito celý svůj podíl na výrobě sami spotřebovali, neměli by z čeho žít ti členové

společnosti, kteří se z rozličných důvodů nemohli na výrobě podílet - děti, staří lidé, nemocní, nezaměstnaní. Proto

všichni ti, kdo získali svůj podíl v procesu rozdělování,  část svého podílu odvádí do veřejných rozpočtů (státní

rozpočet, rozpočty krajů a místní rozpočty), které zajistí jejich přerozdělení. 

Přerozdělení je proces, kdy získávají podle určitých pravidel svůj podíl na výrobě i ostatní členové společnosti,

kteří  se  na  výrobě  nepodíleli  (děti,  důchodci.  nemocní  apod.).  Ve  vyspělých  společnostech  zajišťují  proces

přerozdělování veřejné rozpočty, především státní rozpočet. 

Pokud by neproběhl proces rozdělování a přerozdělování, nemohl by hospodářský proces přejít do fáze směny a

pak spotřeby, protože by lidé neměli co směňovat.



III. SMĚNA

Směna je třetí fází hospodářského procesu (výroba - rozdělování a přerozdělování - směna - spotřeba) 

Směna je proces, ve kterém nabízející (výrobci, obchodníci) hledají kupce (poptávající) na své zboží a služby, aby

realizovali  svůj  zisk.  Teprve v tomto okamžiku se ukáže,  zda výsledky výrobky rozdělené ve fázi  rozdělování

(mzdy, zisky) byly oprávněné. Může se stát, že výrobek svého kupce nenajde. Podnikatel nedosáhne zisk, ale

prodělá.  

Z opačného pohledu je směna procesem, kdy kupující hledají na trhu to, čím chtějí uspokojit své potřeby. To, co

chtějí v poslední fázi hospodářského procesu spotřebovat.     

Směna je verifikátor (ověřovatel) celého hospodářského procesu, v tržním hospodářství má směna zásadní úlohu.

Teoretikové hovoří o neviditelné ruce trhu, která reguluje celý ekonomický systém.

IV. SPOTŘEBA

Spotřeba je poslední fází hospodářského procesu (výroba-rozdělování a přerozdělování-směna-spotřeba). 

Spotřeba je procesem uspokojení potřeb. 

Spotřebu členíme na 

konečnou (uspokojení potřeb jednotlivých lidí) 

výrobní (uspokojení potřeb firem, aby mohli dále vyrábět, podnikat). 

Z jiného úhlu členíme 

spotřebu jednorázovou 

spotřebu dlouhodobou. 

Teoretická hranice zde může být stanovena lecjak. Oblíbenou hranicí v praktické ekonomice (například pro účely

účetní  apod.)  je  jeden rok  -  do  jednoho  roku se  jedná o  spotřebu jednorázovou,  nad jeden rok  je  spotřeba

dlouhodobá.


