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Anotace 

  

Získání znalostí k tématu – ekonomické systémy a jejich uplatnění v 

ekonomickém životě . Porozumění a následná motivace žáka k prezentaci – 

písemné odpovědi na otázky. 



Ekonomické systémy 

• Lidé potřebují nalézt systém, který umožňuje 
spojovat jejich síly a efektivně využívat 
dostupné zdroje 

• Každá ekonomika musí plnit několik základních 
úkolů 

• K nalezení optimálního ekonomického 
systému si tedy musíme položit tři základní 
otázky 



Základní ekonomické otázky: 

a) Co a kolik vyrábět? 

 Jaké statky a služby při daných možnostech produkovat 

 Co nejlépe využít zdrojů a co nejlépe uspokojit potřeby 

b) Jak vyrábět? 

 Musíme stanovit, kdo bude vyrábět, jakým způsobem, z 
jakých zdrojů, pomocí čeho 

 Jakou technologií a s jakými výrobními faktory 

c) Pro koho vyrábět? 

 Bude mít produkt spotřebitele 

 Podle čeho se vyrobené statky rozdělí mezi spotřebitele 

 

 



 
Ekonomické systémy:  
- podle odpovědí na tyto tři otázky rozlišujeme tyto systémy 

1) Zvykový systém 
 nejstarší ekonomické uspořádání 

 vše založeno na kmenových vztazích a zvycích 

 o všem rozhodoval náčelník a rada starších 

 např. prvobytně pospolná společnost, dnes přírodní kmeny 



2) Příkazový systém (centrálně plánovaný) 

 převládá státní vlastnictví, monopolní postavení výrobců 

 co a jak se bude vyrábět rozhoduje politická špička (úzký 
okruh lidí) 

 rozdělování vyrobeného produktu je podle stanovených 
pravidel - rovněž rozhoduje politická špička 

 plánovaná ekonomika – tvorba závazných plánů 

 výhodou je schopnost rychle mobilizovat zdroje v případě 
přírodních katastrof nebo válek 

 velkou nevýhodou je subjektivnost a zneužitelnost při 
rozhodování 

 tento systém využívaly v socialistických státech 

 



3) Tržní systém 

 co a jak se bude vyrábět rozhoduje trh a jeho zákony 
(poptávka a nabídka) 

 neexistují žádné zásahy vlády 

 převládá soukromé vlastnictví 

 ekonomika je koordinována prostřednictví trhu 

 nejvíce byl využíván v kapitalismu 19. století 

 výhodou je fungování trhu bez ohledu na subjektivní lidská 
rozhodnutí (neviditelná ruka trhu) 

 nevýhodou je, že nejsme schopni řešit procesy přerozdělování   
(nemocní, děti, starci nemohou pracovat), ani případy selhání 
trhu 

 

 



V dnešní praxi se v ekonomice kombinují 

příkazový a tržní systém a nazýváme ho: 

 

4) Smíšený systém 
 kombinuje příkazový a tržní systém 

 systém převažuje v hospodářsky vyspělých zemích 

 dochází ke státním zásahům za účelem vyrovnání selhání trhu 
a zabezpečení sociálního smíru 



Otázky k procvičení tématu: 

1) Najdi výhody a nevýhody jednotlivých systémů a 
zhodnoť je? 

 

2) V jaké ekonomickém systému byste chtěli žít a proč? 

 

3) Seřaď ekonomické systémy od nestaršího. 

 

4) Najdeš v dnešním světě všechny ekonomické 
systémy – zjisti a napiš v kterých zemích? 
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