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Anotace 

  

Schopnost rozlišit jednotlivé ekonomické subjekty ekonomického života a 

následně  prezentovat jejich úlohu v ekonomice.  

Porozumění prezentace – písemné odpovědi na otázky.  



• rozlišujeme několik typů 

• vznikají mezi nimi ekonomické vztahy 

• jsou součástí ekonomických systémů 



• Domácnosti 

• Firmy 

• Stát (vláda) 

• Zahraniční subjekty 

 



a) Domácnosti 

• Spotřebitelé – rodiny nebo jedinci 

• Cílem těchto subjektů je maximální 
uspokojování svých potřeb 

• Nejpočetnější skupina subjektů 

• Jsou vlastníky výrobních faktorů, poskytují je 
firmám – zisk důchodů (odměna)  

• Důchody směňují za statky – uspokojují své 
potřeby 

• Tvoří zhruba 2/3 HDP 



b) Firmy 

• Uměle vytvořená sdružení vlastníků výrobních 
faktorů k produkci zboží a služeb 

• Zabývají se výrobou statků 

• Snaha o maximalizaci svých zisků 

• Své produkty nabízejí na trhu statků a služeb 

• Na trhu práce poptávají pracovní sílu 



c) Stát (vláda) 

• Specifický subjekt trhu 

• Všechny orgány státní správy a územní 
samosprávy 

• Cílem je ovlivnění ekonomického systému k 
veřejnému prospěchu 

• Hraje úlohu jak domácnosti (nakupuje pro 
svou potřebu), tak firmy (vyrábí statky 
prostřednictvím státních podniků) 

 



• Je zároveň spotřebitelem, zaměstnavatelem i 
výrobcem 

• Zvyšuje efektivnost ekonomického systému 

• Eliminuje negativní dopady tržního prostředí 

• Zvyšuje stabilitu ekonomického systému 

 

c) Stát (vláda) 



d) Zahraniční subjekty 

• Je to soubor domácností, firem, vlád a 
mezinárodních organizací vstupující do 
národní ekonomiky zvenčí 

• V ekonomických vztazích překračují hranice 
státu 

• Vztahují se na ně zvláštní pravidla (clo, dovozní 
kvóty apod.) 

• Na společném trhu EU domácnosti a firmy 
jiných členských států stejné postavení s 
domácími 

 



Kontrolní otázky: 

1) Kolik typů ekonomických subjektů 
rozlišujeme ve většině ekonomických 
systémů? 

 

2) Který je nejpočetnější ekonomický subjekt? 



 

3) Který ekonomický subjekt se snaží o 
maximalizaci svého zisku? 

 

4) Jak zvyšuje stát veřejný prospěch v 
ekonomickém systému? 

 

5) Jaký se rozdíl mezi domácími a zahraničními 
subjekty, které vstupují na náš trh zvenčí? 
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