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Materiál na nastudování pro příštích 14. dní, zapište či vytiskněte si pro přípravu k maturitní 

zkoušce ve 3. ročníku 

 

Ekonomické systémy  

(charakteristika ekonomických systémů a jejich srovnání, základní ekonomický problém) 

 

Ekonomické systémy 

 

Lidé potřebují nalézt systém, který umožňuje efektivně využívat dostupné zdroje. 

Hovoříme o ekonomickém systému. 

 

Ekonomické systémy jsou:  zvykový systém 

     příkazový systém 

     tržní systém 

 

V praxi se setkáváme s ekonomickými systémy smíšenými. 

Ekonomické systémy se liší tím, jak odpovídají na základní tři ekonomické otázky. 

 „co, jak a pro koho“ 

 

Základní ekonomické otázky 

„co a kolik?, jak?, pro koho?“ 

- můžou nastat i jiné problémy např. úplný nedostatek zdrojů 

 

1. Co a kolik? 

 jaké služby a výrobky se budou vyrábět a v jakém množství - každá společnost má jen 

omezené zdroje a musí se rozhodnout, co a kolik vyrobí, aby zajistila své přežití a 

případně další rozvoj 

 má se vyrobit více levnějších výrobků nebo méně kvalitních výrobků 

 

2. Jak? 

 jak budu vyrábět, kdo bude vyrábět a s jakou technologií - každá společnost má volbu 

technologií, opět záleží na zvážení, jaké výrobní faktory má společnost k dispozici, a 

co považuje za nejefektivnější 

 kdo je má vyrábět, jakými technologiemi - ve starém Římě bylo tisíc lidských 

pracovních sil (otroků) levnější než těžké povozy, dnes jsou zaměstnanci daleko 

nejvyšší nákladovou položkou, proto firmy raději využívají stroje a mechanizaci, které 

udělají tutéž práci v daleko kratším čase, a tím ušetří 

 v soukromých podnicích nebo státních podnicích 

 

3. Pro koho? 

- pro koho se budou statky vyrábět 
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- jak má byt to, co je v zemi vyrobeno rozděleno, budou se všichni podílet rovným 

dílem 

- bude společnost chudých a málo bohatých nebo na tom budou všichni stejně 

- každý ze členů společnosti chce získat svůj podíl na vyrobených statcích, aby přežil, 

aby si zvýšil životní úroveň atd. 

 

 

1. Zvykový ekonomický systém 

- na všechny otázky odpovídá tento systém stále stejně, většinu dostane hlavní vůdce 

- většinou se jedná o monokulturu – živí se lovem či pěstováním (zemědělství) 

- lidé žijí na hranici substitučního minima 

- existuje zde Barterový obchod = výměnný obchod 

- jedná se o izolované kmeny žijící v Africe a v Jižní Americe 

 

Rozhodování o základních ekonomických otázkách je tedy závislé na schopnostech a vůli 

jedinců, je subjektivní. A protože nikdo není dokonalý, i toto rozhodování může být chybné.  

 

 

2. příkazový ekonomický systém (ekonomika centrálně plánovaná) 

- tato ekonomika převažovala v bývalých socialistických zemí, v dnešním světě sem 

patří Kuba a Čína 

- základem je státní vlastnictví a centrální plánování 

- o tom, co se bude vyrábět a jak se to bude rozdělovat, rozhodovali státní instituce a 

političtí vůdci, vydávali příkazy 

- funkce plánovačů: plánovali dopředu na základě příkazů od vůdců 

- krátkodobě by tento systém mohl být úspěšný při válečných nebo přírodních 

katastrofách 

 dlouhodobě omezuje svobodu jednotlivce  

- Důsledky: vytváření zásob v podnicích, přezaměstnanost cca ¼ využití pracovní doby, 

nedostatkovost výrobků – korupce, fronty, přebytek nežádoucích výrobků 

 

Příkazový systém je extrémem, který lze v čisté podobě najít velmi zřídka.  

Nevýhodou příkazového systému je, že rozhodování o základních ekonomických otázkách je 

závislé na schopnostech a vůli jedinců, je subjektivní.  

Výhodou příkazového systému je velmi rychlá schopnost aktivizovat všechny zdroje 

společnosti ve vyhrocených situacích  

 

 

3. tržní ekonomický systém 

- o otázkách co, jak a pro koho rozhoduje trh (nabídka, poptávka, systém cen, zisků a 

ztrát) 

- je to ekonomika volného podnikání 

- každý rozhoduje sám o tom, jak si bude vydělávat a co udělá s penězi 

- ekonomická jistota: o ty, kteří nejsou schopni sami vydělávat, bude postaráno 

- motivem pro podnikání je zejména zisk a jeho zvyšování 

- povinně se odvádějí daně 

 



Tržní systém je extrémem s opačnými charakteristikami, než je příkazový systém. V tomto 

systému vše řeší trh. Objektivita fungování tržních principů je jeho největší klad.  

   
Nevýhody tohoto ekonomického sytému - funguje pouze v podmínkách dokonalé 

konkurence. Neumí efektivně řešit externality trhu. Tržní sytém nebere sociální ohledy na 

ty, kteří z různých důvodů nemohou pracovat  

 

 

4. smíšené ekonomické systémy 

- ještě v některých odvětvích působí stát, ale většina rozhodnutí je na trhu 

- je to směs tržních sil a státních zásahů 

 

- V ekonomice se většinou nesetkáváme s extrémními polohami ekonomických systémů 

(zvykový systém, příkazový systém, tržní systém). Běžnější jsou smíšené systémy, 

které kombinují ekonomické systémy.  

- Ve smíšeném ekonomickém systému je využit tržní ekonomický systém, ve kterém 

jsou využity prvky příkazového ekonomického systému v podobě řízených zásahů 

státu. 

- Z tohoto pohledu byl například socialistický ekonomický systém uplatňovaný v ČR 

do roku 1989 příkazovým systémem s určitými prvky tržního hospodářství 
(existovaly peníze a směna).  

- Současný ekonomický systém v ČR označujeme za tržní systém, ovšem s řízenými 

zásahy státu tam, kde tržní mechanismus selhává.  

- Přechod od jednoho ekonomického systému k jinému označujeme jako transformační 

období.  

- ještě v některých odvětvích působí stát, ale většina rozhodnutí je na trhu 

- je to směs tržních sil a státních zásahů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


