
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

Horky nad Jizerou 35 

 
 

 
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0985 

 
Předmět: Ekonomika 

Ročník:    1.  

Téma:     Ekonomika 

 

Vypracoval: Ing. Milan Havlas 

Materiál: VY_32_INOVACE_443 

Datum: 5. 3. 2013 

 

Anotace: 

Seznámení  se základními ekonomickými 

pojmy, potřeby, statky a služby, spotřeba, 

výrobní faktory, životní úroveň. 

 

  

   

Obor: 29-54-H/01 Cukrář, 65-51-H/01 Kuchař-číšník 

          41-51-H/01 Zemědělec-farmář 

 

 



Potřeby 

Členění potřeb:     

 

fyzické a duševní (jídlo, pití / láska, přátelství) 

 

hmotné a nehmotné (jídlo, oblečení /vědomosti) 

 

Individuální a společenské (poslech rádia / obrana státu) 

 

Zbytné a nezbytné (luxusní auto, kouření / jídlo, spánek) 

 

Současné a budoucí (učení, zábava / bydlení, rodina)    

Požadavky, vyvolávající pocit nedostatku, 

nebo nadbytku, které se snažíme uspokojit. 



Své potřeby člověk a společnost uspokojují pomocí 

prostředků uspokojování (statků a služeb). 

 

Služba 

je cizí užitečná činnost, která slouží k uspokojení lidských 

potřeb svou existencí nebo průběhem 

 

Členění služeb: 

 

věcné jsou činnosti, které obnovují nebo zlepšují   

                 hmotné statky (opravy předmětů), 

osobní jsou činnosti, které působí na naší osobu  

                 (kadeřnice, lékařské ošetření). 

 

 

Statky a služby 



Statek 

je produkt, který slouží k uspokojování lidských potřeb. 

  

Členění statků: 

 

Podle podstaty:  hmotné a nehmotné 

Podle dostupnosti: volné a ekonomické  

  Podle použití:  spotřební a kapitálové  

 

spotřební statky 
jednorázová / dlouhodobá spotřeba 

 

kapitálové statky (slouží k další výrobě, činnosti) 
investiční / provozní 

 

 

 

Statky a služby 



Spotřeba 

  

Je užití statků a služeb k uspokojení lidských potřeb. 

  

Spotřeba nevýrobní - konečná, týká se používání 

spotřebních předmětů. 

  

osobní – týká se spotřeby jednotlivce 

společnosti – spotřeba skupiny lidí 

  

Spotřeba výrobní – produktivní, týká se používání 

kapitálových statků, např. spotřeba surovin, strojů, 

nástrojů při výrobě nových statků. 

 



Výrobní faktory 

Zdroje pro výrobu statků nebo poskytování služeb. 

 

 

Lidské zdroje – práce 

 

 

Přírodní zdroje – půda, nerostné bohatství, voda, vzduch 

 

 

Kapitál – kapitálové statky (hmotné/nehmotné) 



Životní úroveň 

stupeň uspokojování lidských potřeb 



Kontrolní otázky: 

 Jmenujte některé nehmotné potřeby. 

 

 

 Jaký je rozdíl mezi statkem a službou  

    a co mají společné? 

 

 

 Vyjmenuj a popiš výrobní faktory 
 

 



Zdroje informací: 

 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno 

jinak, je Ing. Milan Havlas 

 

Fotografie: Public Domain dostupné na 

http://www.public-domain-image.com/people-public-

domain-images-pictures/father-daughter-and-son-enjoy-

afternoon-of-fishing.jpg.html 

 


