
Ekonomika III. ročník 

005_Výroba, výrobní faktory, hranice produkčních 
možností 



Hospodářský proces 

• Proces uspokojování potřeb nazýváme spotřeba. 
 

• Produktivita práce je v ekonomicky vyspělých zemích tak 
velká, že se zvyšování spotřeby (posilované zejména dobře 
cílenou reklamou) stalo v podstatě jediným cílem životů 
většiny lidí. 

 

• Hledání smyslu života jakoby bylo pro mnohé nahrazeno 
touhou po maximálním konzumu, spotřebě a jejím 
uskutečňováním. 

 

• Naši společnost označujeme jako společnost konzumní. 



Již v roce 1955 dokonale vystihl situaci do níž se 
ekonomicky vyspělé země dostali americký ekonom 
Victor Lebow, který tehdy v magazínu Prodejní žurnál 
(Journal of Retailing) uveřejnil tento text: 

„Naše enormně produktivní ekonomika vyžaduje, abychom spotřebu 
proměnili v náš způsob života, abychom přeměnili nakupování a 

používání věcí v rituály, abychom hledali své duchovní uspokojení, 
uspokojení našeho ega, ve spotřebě.” 



• Samotné spotřebě předchází řada činností. 

 

• Tento tzv. hospodářský proces sledujeme na makroekonomické 
úrovni. Má 4 fáze: 
 
1. Výroba 

2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování peněz 
(děti, důchodci, nezaměstnaní, nemocní x stát) 

3. Směna (peněz za statky) 

4. Spotřeba 

 



Výroba – výrobní faktory 

• Převážnou většinu statků nenacházíme v přírodě v takovém 
stavu, jak bychom je potřebovali. 

• Nezbývá než přírodu ve statky proměnit – vyrobit je. 
 

• K výrobě  potřebují firmy základní předpoklady – tzv. výrobní 
faktory. Jsou to: 
– Práce 

– Přírodní zdroje (především půda) 

– Kapitál 

– (Informace = technologie, podnikatelské schopnosti) 



Práce  
 
• Práce je cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby. 

 
• Lidská práce je vzácný výrobní faktor, což ovlivňuje jeho cenu 

na trhu práce. 
• Cenu lidské práce nazýváme mzdou: 

 
– mzda nominální: dostane ji zaplacenou zaměstnanec za svou práci. Pro 

zaměstnance je to příjem, pro firmu náklad. Vyjadřujeme ji v penězích. 
 

– mzda reálná: vypovídá, co si za mzdu může pracovník koupit. Je to 
porovnání k cenové hladině zboží a služeb, má vyloučit vliv inflace (snížení 
kupní síly peněz). 

 

• V praxi potřebujeme znát jak mzdu reálnou, tak mzdu 
nominální. 
 







• Teoreticky významná je otázka vztahu velikosti mzdy k 
množství vykonané práce – rozdíly jsou v některých případech 
obtížně vysvětlitelné …: 
 

• Např. nástupní platy učitelů na základních školách (2011): 
– Rumunsko  2 743 € ročně 

– Litva   4 166 € ročně 

– Maďarsko  5 222 € ročně 

– ČR  6 709 € ročně 

– Německo   38 214 € ročně 

– Dánsko   39 926 € ročně 

– Lucembursko 63 895 € ročně 

 



• Kromě množství a kvality práce ovlivňují velikost mzdy: 
 
– kvalifikace 

– poptávka po určitém druhu práce 

– tržní úspěšnost práce 

– trh práce:  

• nabídka pracovních sil je v krátkém časovém rozpětí relativně neměnná 

• poptávka po pracovních silách je dynamicky proměnlivá 

– pohlaví 









Češky vydělávají v průměru o 5 500 Kč méně než muži ve stejném věku, se 
stejným vzděláním a na stejné pozici.  

 
Nerovnost platů je v Česku větší než ve vyspělých evropských zemích. 



• S pojmem práce úzce souvisí: dělba práce, specializace a 
kooperace: 
 
– dělba práce = stěžejní vynález v dějinách lidského ducha → postupně 

se vyvinula ve specializaci na dílčí technologické operace  

– specializace je jednou z cest zvyšování produktivity práce 

– detailní rozdělení práce na dílčí operace ovšem vyžaduje vysokou míru 
sladění těchto lidí, což nazýváme kooperace 



Specializace v oblasti výroby 
dosáhla svého vrcholu 

zavedením pásové výroby 
na počátku 20. století. 

Henry Ford (1863 – 1947) 



Přírodní zdroje (především půda) 
 

• Pro výrobu jsou přírodní zdroje nutnou podmínkou  - opět se 
jedná o vzácný výrobní faktor. 

• Nejtypičtějším přírodním zdrojem je půda. 

• Je nezbytná pro zemědělskou výrobu, lesnictví, výstavbu 
továren, skladů, lidských sídel … 

• Volné půdy celosvětově ubývá. 
 

• Vlastník p. je vzhledem k nevlastníkům ve výsadním postavení 
(v podstatě monopol). 

• Vlastník si diktuje na trhu podmínky prodeje či nájmu. 

• Při prodeji dosahuje tržní cenu půdy. 

• Při pronájmu získává pozemkovou rentu (peněžní výnos z 
půdy). 



Rozloha Nizozemí je 41.526 km². Krajina je rovinná a 25% území se nachází pod 
úrovní hladiny moře. Nejnižší bod země je 6,75 metru pod hladinou moře. 

 



Hektar zemědělské půdy stojí v ČR zhruba 60 až 170 tisíc korun (rok 2013). Cena půdy 
srovnatelné bonity roste s velikostí pozemku mnohonásobně.  

 
V porovnání se západní Evropou jsou ceny půdy v ČR 5 – 20 x nižší (v západní Evropě není 

prakticky žádná volná půda k dispozici). 



Prodejní cena lesa (nikoliv lesní půdy) kolísá v rozmezí 30 – 300 000 Kč na hektar. 
Nejlépe se prodávají porosty SM, BO s plným zakmeněním a věkem 80+ let. 



• Trh přírodních zdrojů (trh s nerostným bohatstvím či se 
zemědělskými plodinami) probíhá na celosvětových komoditních 
burzách. 
 

• Nejznámější je Londýnská burza. 

 

• Celosvětovou nabídkou a poptávkou jsou utvářeny světové ceny 
komodit.  





Kapitál 
 

• Kapitál jsou zjednodušeně peníze, které přináší další peníze. 

• Kapitál je vše, co vkládáme do výroby, aby vznikly větší 
hodnoty. 

• Podnikatel vložením kapitálu usiluje o zisk či úrok. 

• Velikost kapitálu nemusí být podstatná. 
 

• Kapitál může mít formu: 
– 1. finanční: peníze 

– 2. reálnou: hmotný majetek (budovy, stroje, …) a nehmotné statky 
(licence, patenty, software) 



• Kapitál je omezený = vzácný, má dva druhy ceny: 
 
– 1. úrok = cena kapitálu vloženého do banky (nižší riziko a předpoklad 

nižšího zisku) 

– 2. zisk = cena kapitálu vloženého do aktivním podnikání (vyšší riziko a 
předpoklad vyššího zisku, tedy vyššího než je běžný úrok) 
 

• Pozor na vliv inflace na reálnou úrokovou míru (např. nominální 

úroková míra v bance   bude 3,4%, míra inflace 2,2% → reálná úroková 
míra 1,2%!). 
 

• Kapitál se dá akumulovat = hromadit. Např. ponechání části 
zisku ve firmě pro modernizaci strojového parku (podnikatel 
všechen zisk „neprožere“) 



Lidé dávají přednost jistotě. Proto většina majetku českých domácností leží v bankách. 
Lidé mají představu jistého zhodnocení (úroku).  

 

Jistota je ale vzhledem k výši inflace jen fiktivní. Ve skutečnosti naprostá 
většina bank nabízí jistotu jedinou: jistotu ztráty (stav 2012). 



• Trhy kapitálu v peněžní podobě nazýváme finanční trhy. 

• Organizátory těchto trhů jsou burzy cenných papírů a devizové 
burzy. 

• S penězi tam obchodují např.: 
– banky 

– investiční fondy 

– penzijní fondy 

– pojišťovny … 

 

• Finanční trhy současnosti neuznávají žádné geografické hranice, 
intenzivně využívají informačních technologií. 
 



Informace 
 

• Částí ekonomů jsou považovány za čtvrtý výrobní faktor. 

• Pojem know-how (vědět jak na to, umět si poradit). 

• U informací neplatí čím více, tím lépe. 

 

• Cena informací je kolísavá, řada informací rychle zastarává a 
jejich hodnota dramaticky klesá. 

 

• Musejí být nahrazeny novými – proto držet (alespoň 
částečně) krok s dnešním rychle se rozvíjejícím světem 
znamená stále se učit nové věci! 

 



Hranice produkčních možností 

• Vyjadřuje rozdílné kombinace dvou různých statků, které 
může výrobce produkovat při plném využití daných zdrojů a 
při dané technologii – viz příklad učebnice str. 17 („banány a 
pomeranče“) 
 

• Ekonomika země je efektivní, pokud se svou produkcí 
pohybuje na hranici produkčních možností (angl. zkratka 
PPF). 

 

• Hranice produkčních možností je posunutelná např. 
zlepšením technologie výroby (černý graf). 





Otázky: 
 

1. Vysvětlete, co je to spotřeba? 

2. Proč se naše společnost označuje jako konzumní? 

3. Jaký je vliv reklamy na spotřebu? 

4. Jaký je rozdíl mezi rozdělováním a přerozdělováním? 

5. Vyjmenujte výrobní faktory. 

6. Nominální mzda – vysvětli. 

7. Reálná mzda – vysvětli. 

8. Co ovlivňuje výši mzdy? 

9. Definujte pojem práce. 

10. Vysvětlete vztah dělby práce a kooperace. 

11. Kolik zaměstnanců v ČR bere více než je průměrná mzda? 

12. Jaký je vývoj celosvětové plochy volné půdy? 

13. Při prodeji dosahuje vlastník půdy …………………………………………………………………………… 

14. Při pronájmu získává vlastník půdy ………………………………………………………………………….. 

15. Porovnejte tržní cenu zemědělské půdy v ČR se západní Evropou. 

16. Které lesní porosty se nejlépe prodávají? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky: 
 

17. S čím se obchoduje na komoditních burzách? 

18. Co je to kapitál? 

19. Vložený kapitál může přinést …………………………………………nebo…………………………………… 

20. Jakou formu může kapitál mít? 

21. Vysvětli vliv inflace na reálnou úrokovou míru. 

22. Akumulace kapitálu – uveďte příklad. 

23. Organizátory finančních trhů jsou …………………………………………..a………………………………… 

24. S čím se obchoduje na finančních trzích? 

25. Proč cena informací často kolísá? 

26. Know-how znamená …………………………………………………………………………………………………… 

27. Co vyjadřuje hranice produkčních možností? 

28. Nakresli graf hranice produkčních možností a vysvětli jeho náležitosti. 
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