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(30.3. – 3.4. - Prosím celé vytisknout, vypracovat a vlepit do sešitu – případně přepsat) 

Vo 9, Pracovní list: PRINCIPY TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  
(čerpáno z bílé učenice VO 136. - 140.str.) 
 

 

ÚKOL 1: Dopiš logicky chybějící pojmy: 
 

 

A) Centrálně řízené hospodářství: 

  

Do roku 1……………..9  u nás nefungovalo T……….Í  hospodářství, ale hospodářství ,,centrálně  
 

řízené.,, Stát rozhodoval uměle o C…………CH zboží, o tom, co se má V………..T  a komu se zboží  

 

nebo služba bude prodávat. Patřili jsme do hospodářského bloku řízeného SSSR, kde v oblasti  

 

hospodářství o všem rozhodovala  ,,Rada vzájemné hospodářské pomoci.,, Hospodaření se plánovalo  

 

na pět let dopředu bez možností reagovat na aktuální změny. Takovým plánům se říkalo P…………….Y. 

 

 

 

B) Tržní hospodářství: 

 

Základní ekonomická otázka zní: Co, pro koho a……………………………………….? V tomto typu  

 

hospodářství funguje T………….H, jako místo, na kterém se pohybují statky a služby. Statky a  

 

služby se stávají Z………ÍM. Nejlepším směnným ekvivalentem jsou P………….E. Na trhu se střetává:  

 

1)  N……………….KA ( nabízející, kteří chtějí směnit zboží a služby za peníze ) 

- Cíl? Prodat za nejvyšší cenu 

 

2) P…………………..KA ( kupující, kteří chtějí za peníze zboží a služby nakoupit ) 

- Cíl? Nakoupit za nejnižší cenu 

 

3) C………………A zboží a služeb je výsledek střetu nabídky s poptávkou na trhu a není stejná, mění  

 

se v závislosti na rostoucí nebo klesající poptávce a nabídce. 
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nový zápis: STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ:   STÁTNÍ ROZPOČET 

= je plán finančního hospodaření státu, obvykle na jeden rok 

Typy rozpočtu: 

• schodkový též deficitní rozpočet (výdaje jsou vyšší než příjmy), důsledky: ztráta efektivnosti ze 

zdanění, nahrazování kapitálu veřejným dluhem, zvyšování inflace = cenové hladiny . . . 

• vyrovnaný rozpočet (výdaje se rovnají příjmům)  

• přebytkový rozpočet (příjmy jsou vyšší než výdaje) 

 

 

Příjmy:  

• I) daně = poplatky do státní poklady – dělíme je na PŘÍMÉ a NEPŘÍMÉ 

Daň z příjmu –  1) fyzických osob 

a) u zaměstnance: daň stržena rovnou zaměstnavatelem – zaměstnanec pobírá čistou mzdu 

b) u OSVČ = osoby samostatně výdělečně činné = u živnostníka - od hrubého příjmu musí nejprve  

odečíst veškeré zaplacené náklady na podnikání a tento rozdíl zdaní 

- daňové přiznání do konce března – pokud nemá osoba daňového poradce (ten má odklad)   

Daň z příjmu – 2) právnických osob = firem (akciová společnost, společnost s ručením 
omezeným, družstvo, komanditní společnost…) 

Daň z přidané hodnoty = DPH = přirážka k ceně zboží –platí zákazník, odvádí prodejce (více sazeb%) 

Spotřební daň = k DPH je u některého zboží ještě navíc daň spotřební – stát tvrdí, že takto zatěžuje 
cenu zboží, jehož spotřeba by se měla snížit (=alibismus) – př. alkoholické nápoje, cigarety, pohonné 
hmoty ( zhruba polovina ceny natankované nádrže odchází státu ve formě daní )  

Daň z nemovitostí = domy, pozemky, orná půda, lesní půda 

Silniční daň = za automobil užívaný k podnikatelské činnosti 

• II) cla = přirážka k ceně zboží dovezeného ze zahraničí (od třetích nečlenských zemí EU) 

• III) jiné poplatky 

• IV) dotace, podpory, dary 

• V) prodej zpoplatněných statků a služeb (např. těžba surovin, čerpání vody, pronájem frekvencí) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Finance
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapit%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Inflace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Clo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dotace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Surovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Frekven%C4%8Dn%C3%AD_p%C3%A1smo
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Výdaje ze státního rozpočtu: 

• I) státní výdaje v podobě nákupu veřejných statků (obrana státu, školství, zdravotnictví, kultura, 
státní správa, komunikace a infrastruktura apod.) 

• II) transferové platby v podobě subvencí firmám (př. finanční pomoc zemědělcům) 

• III) platby domácnostem ( př. podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky apod.) 

• III) intervence (náklady na vládní zásahy spojené s řízením a regulací jiných subjektů) 

• IV) platby na úhradu jistiny i úroků z přijatých úvěrů nebo emitovaných = vydaných státních 
dluhopisů 

 

Opakování: 

ÚKOL 1: Napiš alespoň 3 druhy daní a stručně je popiš: 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ÚKOL 2: Zaměstnanci i živnostníci odvádějí mimo daně také SOCIÁLNÍ a ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Pokus 

se na wikipedii nebo z jiných zdrojů zjistit, co je těmito odvody z příjmu nebo mzdy financováno? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_v%C3%BDdaje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podpora_v_nezam%C4%9Bstnanosti

