
T E NT O P R OJ E K T J E S P OL UF INANC O VÁN E VR O P S K Ý M S O C IÁL NÍM
F ONDE M  A  S T ÁT NÍM  R O Z P OČ T E M  Č E S K É R E P UB L IK Y .

Téma: Podstata fungování
tržní ekonomiky – 3. část

Vypracovala: Ing. Jana Wasserbauerová



Výroba, výrobní faktory
Ve 2. části byla výroba definována jako záměrná

lidská činnost, která slouží k vytváření ekonomických
statků. Při výrobě dochází k přeměně výrobních zdrojů,
kterými jsou: lidská práce, přírodní zdroje, kapitálové
statky.

Výrobní vstupy představují pro firmu výrobní
náklady. Jednotlivé vstupy se různě poměřují, porovnávají
se i vzhledem k zisku a výnosům.

Výsledkem výroby je ekonomický statek.



Ekonomický statek
Ekonomický statek, který je nabízen na trhu ke

směně, k uspokojení potřeb, se nazývá zbožím.
Dříve, když neexistoval peněžní trh, přišel výrobce

se zbožím na trh a tam směňoval zboží za jiné dokud
nesměnil za zboží, které potřeboval sám. Například
zemědělec přišel na trh s husou a potřeboval mouku.
Prodejce mouky, ale husu nechtěl, potřeboval vajíčka.
Majitel husy, šel za prodavačem vajec, směnil s ním husu
za příslušný počet vajec.
Pro prodejce husy neměly vejce žádnou užitnou hodnotu,
ale směnnou hodnotu.



Ekonomický statek
Každé zboží má nějakou užitnou

hodnotu a směnnou hodnotu. Někdy jsou
tyto hodnoty stejné, jindy se podstatně liší.

Směně zboží za jiný druh zboží se říká směnný
obchod. Byl značně problematický. Někdy se
prodávajícímu nepodařilo za celý den směnit zboží za
požadované zboží, proto se hledal všeobecný ekvivalent -
platidlo, za který by se mohlo zboží prodat a koupit
požadované zboží.



Cena
Nejprve to byly různé kamínky, někde šátečky, jinde
kůže… Později se začalo používat zlato a jiné drahé kovy.
Postupně bylo i zlato nahrazeno papírovými penězi. V
současnosti  jde většinou o bezhotovostní platební styk.

V současné době existuje směnný obchod v omezené
míře se zeměmi méně vyspělými.

V běžném životě se používají peníze. Prostřednictvím
peněz je vyčíslena hodnota zboží. Cena je tedy vyjádření
hodnoty zboží penězi.
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