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006_Rozdělování, přerozdělování, směna a 
spotřeba 



• Znovu si připomeňme: 

 

• Tzv. hospodářský proces 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 



Rozdělování a přerozdělování 

• Představme si, že první fáze, tedy výroba byla ukončena a 
nastává druhá fáze, která má dvě části: 
 
– 1) Rozdělování  

• A) Zaměstnanci vynaložili pracovní sílu na výrobu, mají nárok na mzdu. 

• B) Vlastníci přírodních zdrojů potřebných k výrobě mají nárok na rentu. 

• C) Všichni, kdo vložili do výroby kapitál mají nárok na zisk či úrok. 

 

 

 

Co ale s těmi, kteří se výroby z různých důvodů neúčastní – 
děti, důchodci, nezaměstnaní, nemocní, tělesně či 
mentálně postižení …?  

 

 

 



 
Obyvatelstvo ČR podle pohlaví a podle ekonomické aktivity – zdroj Sčítání lidu, domů a bytů 2011  

http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30713&th=&v=&vo=null&vseuzemi=null&void=
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30713&th=&v=&vo=null&vseuzemi=null&void=


– 2) Přerozdělování 
 

• Všichni, kteří v rámci legální ekonomiky získají v situaci A, B, nebo C peníze 
jejich část odvedou v podobě daní, sociální a zdravotního pojištění do státního 
rozpočtu a stát je na základě zákonů schválených parlamentem převádí tam, 
kam je třeba. 
 

• Nástrojem přerozdělování jsou veřejné rozpočty = státní rozpočet, krajské 
rozpočty, rozpočty obcí. 

 

Významnou politickou a ekonomickou otázkou je tzv. míra 
přerozdělování a s tím související problematika např.: 
 
= kolik peněz vybrat do veřejných rozpočtů, aby byly zajištěny potřeby 
společnosti a zároveň nebyly nadměrně zatěžovány firmy ? 

= jak zajistit účelné vynaložení vybraných peněz? 

= co jsou plátci daní, soc. a zdravot. pojištění schopni zaplatit*? 

… 
 

 
 

 



• *… Příliv nových technologií nepolevuje a finančních 
prostředků je jen omezené množství. Již dnes si zdravotnictví 
ani v těch nejbohatších zemích nemůže dovolit všechny 
nejnovější vědecké výstřelky. V obecné rovině se primárně 
jedná o debatu politickou, protože nastavení této hranice 
musí nutně záviset na tom, kolik prostředků do zdravotnictví 
půjde, a to je politické rozhodnutí … 

 
Ing. Petr Nosek, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění  

(Medical Tribune 12/2013 04.06.2013 11:49) 

 

http://www.tribune.cz/clanek/30175-kolik-jeste-jsme-ochotni-platit-za-lecbu
http://www.tribune.cz/clanek/30175-kolik-jeste-jsme-ochotni-platit-za-lecbu
http://www.tribune.cz/clanek/30175-kolik-jeste-jsme-ochotni-platit-za-lecbu


Představte si sebe sama v roli politika, který rozhoduje, kolik peněz půjde z rozpočtu na 
zdravotnictví – tedy mají-li konkrétní lidé šanci žít … 



• Rozdílné názory na podobu a míru přerozdělování jsou také 
jedním z hlavních momentů, které dělí: 
 
– politickou levici (prosazuje větší míru přerozdělování) a  

– politickou pravici (prosazuje nižší míru přerozdělování). 

 



• Podle naší sociální pozice - jsme-li např. postižený, 
nezaměstnaný nebo zaměstnanec či úspěšný podnikatel – 
každý se na přerozdělování budeme dívat jinak. 
 

• Sociální pozice i sebeúspěšnějšího jedince se může v 
okamžiku změnit (nehoda, nemoc, krach firmy, ztráta 
zaměstnání …) a nastává problém, jak zajistit důstojný život 
takového jedince - proto se ve většině evropských zemí se 
vytvořili společnosti uznávající humanitu a silné sociální 
cítění. 
 

• V těchto společnostech na sebe vzal stát roli organizátora 
sociálního systému = k tomu je třeba vysoká míra 
přerozdělování (podíl veřejných výdajů). 

 

 



• Přerozdělování včera a dnes: 
 
– USA v r. 1870 činil podíl veřejných výdajů  4% HDP = pomoz si sám 

– Svět v r.    1900   5-10% HDP 

– Svět v r.    1950   20-30% HDP 

– Svět v r.    2010   35 až 60 % HDP! 

 
• Stát od státu je to jiné – porovnávejme vyspělé země: 

 
– USA    34% HDP – minimum mezi vyspělými státy 

– ČR    43% HDP 

– Francie    55% HDP 

– Švédsko    60 % HDP – maximum mezi vyspělými státy 

 



Mapa států podle míry nerovnoměrného rozdělení příjmů, měřené Giniho koeficientem.  
 

Čím menší hodnota, tím rovnoměrnější je rozdělení příjmů: 0 = dokonale rovnoměrné 
rozdělení. 

  
Koeficient nebere ohled na absolutní bohatství či chudobu, nýbrž pouze rovnoměrnost 

rozdělení. 





Např. výdaje KHK na kapitolu školství jsou v roce 2013 plánovány ve výši cca 340 000 000 Kč. 



Směna 
• Směna je proces, ve kterém nabízející výrobci hledají kupce 

(poptávající) na své zboží. 

• Směna je mechanismus, který začali lidé využívat pouze na základě 
osobních zkušeností – princip však funguje dodnes. 

• Výrobci i dnes vyrábějí bez jistoty, že své výrobky realizují (prodají) na 
trhu. 

• Riziko výrobci sice omezují – např. využitím určitých marketingových 
metod  – nikdy ho však neodstraní. 

 

• Teprve směna (trh) ukáže, zda byly výrobní faktory vynaloženy účelně 
nebo zbytečně (zboží zůstane na skladě, podlehne zkáze ...) 

 

• Neúspěch na trhu (zejména dlouhodobý) znamená prodělek, popřípadě 
bankrot. 



• Nejčastější formou směny ve vyspělých ekonomikách je 
směna zboží a služeb za peníze. 

 

• Alternativou je přímá směna zboží za zboží, tzv. barter. 

• Barter není jen doménou méně rozvinutých ekonomik, ale 
např. metodou využívanou v dobách nedostatku důležitého 
zboží (válečný nedostatek potravin). 



Spotřeba 

• Poslední fáze hospodářského procesu. 
 

• Je fází uspokojení potřeb (proces přinášející lidem libé pocity). 

• Uspokojení tohoto druhu je však zpravidla krátkodobé – celý 
proces začíná znovu. 
 

• Členíme ji na: 
– spotřebu konečnou (jednotlivci, domácnosti)  

– spotřebu výrobní (potřeby firem, aby mohli dále vyrábět, podnikat) 
 

– spotřebu krátkodobou (např. rohlík) 

– spotřebu dlouhodobou (např. automobil) 
 
Otázky 1 – 5 na straně 19 

 



Otázky: 
1. Zaměstnanec při rozdělování získá ………………………………………………………………………………………. 

2. Vlastník přírodních zdrojů při rozdělování získá …………………………………………………………… 

3. Ten, kdo vložil do výroby kapitál při rozdělování získá 
……………………………………………………………………… 

4. Kolik procent obyvatel spadalo v roce 2011 do kategorie zaměstnaní? 

5. Uveďte skupiny občanů, kteří získávají finanční prostředky v rámci přerozdělování. 

6. Vysvětlete podstatu přerozdělování. 

7. Nástrojem přerozdělování jsou ……………………………………………………………………………………………………. 

8. Politická pravice prosazuje …………………………………………míru přerozdělování 

9. Větší míru přerozdělování prosazuje politická ……………………………………………………………………………… 

10. Kdo je ve vyspělých evropských zemích organizátorem sociálního systému? 

11. Vysvětlete, proč je ve většině evropských zemí uznávána humanita a sociální cítění? 

12. Jaká je míra přerozdělování (podíl veřejných výdajů) v ČR? 

13. Která evropská země má podíl veřejných výdajů nejvyšší? 

14. ČR dnes patří k zemím, kde je bohatství spíše …………   rovnoměrně / nerovnoměrně rozděleno. 

15. Uveďte v odpovídajícím pořadí 3 největší výdajové kapitoly rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

16. Vysvětlete, co je to směna? 

17. V čem spočívá riziko směny na trzích? 

18. Jaká je nejčastější forma směny? 

19. Co je barter? 

20. Vysvětlete rozdíl mezi konečnou a výrobní spotřebou. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdroje: 
 
• Švarcová, J. a kol. Ekonomie – stručný přehled, 2012/2013. Zlín, CEED 2011 

• Holman R., Pospíchalová D., Úvod do ekonomie pro střední školy. Praha, C. H. Beck 2012 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gini_Coefficient_World_CIA_Report_2009.png 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99erozd%C4%9Blov%C3%A1n%C3%AD 

• http://www.vzp.cz/uploads/document/prehled-nejnakladnejsich-pojistencu.pdf 
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