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NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

• Národním hospodářstvím rozumíme veškerou hospodářskou 
činnost na určitém státním území, která je prováděna 
podnikatelskými subjekty a občany.

SEKTORY – PRIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ, TERCIÁLNÍ, KVARTERNÍ

Národní hospodářství je možno členit podle různých hledisek, 
například podle účelu hospodaření rozlišujeme:

• ziskové organizace - smyslem existence   je trvalé dosahování 
zisku

• neziskové organizace - hlavním cílem není tvorba zisku (poskytují 
např. sociální služby).



ÚROVEŇ a činitelé

• je míra, která vyjadřuje, jak je národní 
hospodářství  schopno uspokojovat 
potřeby společnosti.

1. Přírodní bohatství

2. Politický a ekonomický systém

3. Národní bohatství

4. Obyvatelstvo



VÝKONNOST EKONOMIKY

• = všechno, co za daných podmínek vyrobí 
všichni lidé na určitém území

• Čím srovnat? HDP



HDP

• Součet peněžních hodnot výrobků a služeb, které 
byly během daného období nově vyrobeny na 
určitém území

• Nezáleží na tom jestli domácími nebo cizími 
subjekty

• NOMINÁLNÍ HDP – je oceněn běžnými cenami (s 
inflací)

• REÁLNÉ HDP – je oceněn stálými cenami (ceny 
výchozího roku)



Výpočet

• VÝROBNÍ METODA – zahrnut do HDP v cenách 
přidaných hodnot – vymezuje, kdo co udělal při 
výrobě

• DŮCHODOVÝ METODA – sleduje, jakou subjekty 
dostaly odměnu  (důchod), za to, že k výrobu 
statku poskytly výrobní faktory

• VÝDAJOVÁ – sčítá C (spotřeba) + I (investice) + G 
(vládní výdaje) + X (čistý export)



• HNP – celková peněžní hodnota statků vytvořených za dané 
období pomocí výrobních faktorů vlastněných občany daného 
státu. Je jedno, zda jsou faktory využity na území státu či v 
cizině
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