
Ekonomika III. ročník 

011_Hodnocení národního hospodářství + HNP + 
HDP + NEW + šedá ekonomika + černá ekonomika 



Hodnocení národního hospodářství 

• Sledujeme tzv. magický čtyřúhelník = 4 veličiny (agregáty): 
 
– 1. Velikost a tempo růstu HDP 

– 2. Stabilitu cen a míru inflace 

– 3. Vyrovnanost dovozů a vývozů (zahraniční obchod) 

– 4. Míru nezaměstnanosti 



Působení těchto veličin nelze v praxi oddělovat = šipky naznačují vzájemné vazby. 



Celkový produkt 

• Celkový produkt (popř. výkonnost národního hospodářství) = 
množství statků a služeb, které ekonomika vyprodukovala za 
určité období (zpravidla 1 rok). 

 

• Ekonomie nabízí několik variant měření celkového produktu, 
dvěma hlavními jsou: 
– Hrubý národní produkt (HNP) 

– Hrubý domácí produkt (HDP) 

 

 



HNP 

• HNP (hrubý národní produkt) je souhrn statků a služeb 
vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními 
faktory ve vlastnictví občanů příslušné země. 
 

• Bez ohledu na to, zda se vyrábí v daném státě nebo v zahraničí. 

 

• Tento ukazatel postavený na národním principu se používá 
zejména v Severní Americe – Američané mají mnoho 
zahraničních investic a jsou hrdí na své výsledky. 
 

• HNP i HDP lze v případě potřeby vzájemně přepočítávat. 

 



HDP (GDP) 

• HDP (hrubý domácí produkt) je souhrn statků a služeb vyjádřený 
v penězích vytvořený za určité období (rok) výrobními faktory 
(práce, přírodní zdroje, kapitál) na území konkrétního státu. 
 

• Bez ohledu na vlastnictví. 

 

• Tento ukazatel postavený na územním principu se používá 
zejména v evropských zemích. 

 



Výpočet HDP 

K výpočtu HDP se využívají dvě rovnocenné metody. 



1. Zbožová (produkční) metoda 

 

• Sčítají se všechny vyrobené finální statky a služby někomu prodané 
plus čistý vývoz. 

 

• HDP = spotřeba domácností + investice soukromých domácích 
firem + vládní nákupy + čistý vývoz 



Co se do HDP nepočítá? 

• Starší domy 

• Ojetá auta 

• Starožitnosti 

 

• Ale služby realitních kanceláří, autobazarů či starožitníků se 
samozřejmě započítávají. 



• Co je co v předchozím vzorci? 

 

• Spotřeba domácností: výdaje za zboží za rok. Nezapočítává se koupě 
bytů, ty jsou zahrnuty do následující položky . Tvoří zhruba 2/3 HDP!!! 
 

• Investice soukromých domácích firem: výdaje za stroje, budovy, 
technologie apod.  
 

• Vládní nákupy: výdaje na infrastrukturu, obranu státu, školství, 
zdravotnictví, ŽP. Nezahrnuje přerozdělování státního rozpočtu na dávky 
sociální, důchodové, … (to vlastně utratí ty domácnosti a započítávalo by 
se vlastně dvakrát). 

 

• Čistý vývoz: je dán rozdílem export – import (odstranění vlivu výdajů za 
zboží vyrobené v zahraničí) 



2. Důchodová metoda výpočtu HDP 

• Vychází z fáze rozdělování, kdy každý účastník výroby získává svůj 
podíl na vyrobených statcích  a službách, jako odměnu za 
vynaložení svých výrobních nákladů. 

 

 

• HDP = cena výrobních faktorů (mzdy/platy + renty + zisky + úroky) 
+ opotřebení investic (odpisy investičního majetku) + nepřímé 
daně (DPH a spotřební daň) 



• Ekonomové při výpočtech celkového produktu narážejí na problém 
inflace. 
 

• Záleží na cenách, ve kterých výdaje za vyrobené statky počítáme. 
 

• Můžeme zvolit: 
 
– Běžné ceny (ceny aktuálního roku) – v tomto případě nemůžeme díky 

inflačního znehodnocení peněz srovnávat s jinými roky. Při výpočtech 
využívajících běžné ceny se hovoří o tzv. nominálním HDP. 
 

– Stálé ceny – v tomto případě zvolíme některý rok jako výchozí a všechny 
ostatní roky musíme cenově přepočítat podle cen vybraného roku. 
Mluvíme o tzv. reálném HDP. 



• HDP ve stálých cenách roku 1990 v % 

 







Růst HDP tedy poslední dobou nic moc, ale zadluženost  jakž takž … 



• HDP je užitečný ukazatel - v porovnání s penězi, které se točí v 
rámci ekonomiky (tisíce miliard) a které jsou pro nás těžko 
představitelné, lze porovnáním s HDP získat poměrně jednoduše 
určitý přehled. 

 

• Viz příklady v učebnici str. 35. 

 

 

• Aktuální údaje o makroekonomických ukazatelích ČR získáte ZDE 
 

 

 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/




HDP na obyvatele ve světě v tzv. mezinárodních dolarech 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_dolar












• Metodika (způsob) výpočtu HDP se mění a tak mimo 1) statků a 
služeb které prošly legálním trhem se začínají započítávat i: 
– 2) služby a statky, které si lidé vyráběli pro vlastní potřebu 

– 3) statky a služby, které prošly nelegálním trhem, tedy šedou a černou 
ekonomikou 
• Šedá ekonomika = nezdaněná práce a příjmy 

• Černá ekonomika = příjmy z trestné činnosti 

 

• Proto se vývoj ekonomické vědy v posledních letech přiklání k 
novému ukazateli  - čistému ekonomickému bohatství (NEW = 
Net Economic Welfare) . 
 



Čisté ekonomické bohatství 

• NEW (Net Economic Welfare) = HNP + šedá a černá ekonomika + 
produkce pro vlastní potřebu – negativní dopady trhu (záporné 
externality trhu). 

 

• Zatím se jedná o těžko měřitelné veličiny a ukazatel NEW není 
prozatím prakticky uplatňován – do budoucna však 
pravděpodobně nahradí současně používané ukazatele.  



Problematika šedé a černé ekonomiky 

• Proč se v ekonomice zabývat skutečnostmi na nebo za hranou 
zákona? 
 

• 1) hospodářská kriminalita je odvěkou součástí společnosti – je 
třeba vědět jak je společnost poškozována. 
 

• 2) společnost potřebuje znát míru nelegálních peněžních toků 
vůči tokům legálním – je to důležitý indikátor pro ekonomy a 
politiky, v jakém stavu se společnost nachází. 



• Šedá ekonomika je souhrn ekonomických vztahů, které 
porušují běžné etické a morální normy společnosti. 
 

• Jedná se zpravidla o těžko postižitelné činnosti nacházející se 
většinou na hraně zákona. 
 

• Častou formou je podplácení: 
– narušuje hospodářskou soutěž (uplácející předpokládá, že se mu 

vynaložené náklady několikanásobně vrátí) 

– vede k neefektivnosti a plýtvání 

– úplatky a jimi vyprovokované neefektivnosti vždy někdo zaplatí 
(často se na ně skládají plátci daní, zvlášť pokud se uplácí ve sféře 
veřejných peněz) 

– úplatky ve státní sféře lákají nejvíce (stát je pro mnoho lidí abstraktní 
pojem a „pustit státu žilou“ je pro ně morálně přijatelné.) 

– úplatkářství má mnoho forem a uplácení „penězi v obálce“ je tou 
nejprimitivnější (dárky, zájezdy, výhody různého druhu …) 



• Další formy šedé ekonomiky: 
– práce na černo, bez platné pracovní smlouvy (nezdaněné příjmy) 

– nevystavení dokladu o příjmu („chcete na to paragon?“) 

 

• Český stát kontroluje v roce 2013 cca 86 % své ekonomiky – 
cca 600 miliard Kč připadá na vrub šedé ekonomice. 
 



• Např. kauza Lizner – jeden z mála soudně 
prokázaných případů úplatkářství ve státní správě 
v souvislosti s privatizací  majetku státu. V roce 
1996 odsouzen na 7 let nepodmíněně, po 
odpykání poloviny trestu propuštěn. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/1994/572-pro-podezreni-z-brani-uplatku-byl-zatcen-sef-strediska-cennych-papiru-a-centra-kuponove-privatizace-jaroslav-lizner/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/1994/572-pro-podezreni-z-brani-uplatku-byl-zatcen-sef-strediska-cennych-papiru-a-centra-kuponove-privatizace-jaroslav-lizner/


• Ačkoliv je podplácení a korupční jednání vůbec těžko 
prokazovatelné a potlačitelné, od roku 1993 se o to snaží 
nevládní nezisková organizace Transparency International. 

 

• Výsledky celosvětové činnosti shrnuje do Indexu vnímání korupce 
– CPI. 

• CPI hodnotí podle míry vnímání korupce 176 zemí (viz následující 
snímek) na stupnici 0–100, kde 100 označuje zemi téměř bez 
korupce a 0 znamená vysokou míru korupce. Česká republika 
získala v roce 2012 49 bodů a umístila se na 54. místě, což je 
stejný výsledek, jakého dosáhly Lotyšsko, Malajsie a Turecko. 

 

• Neexistuje nezkorumpovaná ekonomika, která by byla zároveň 
bohatá (vysoký HDP). 

 

 

 

 

 

http://www.transparency.cz/o-tic/




• Černá ekonomika je souhrn ekonomických vztahů, které porušují 
zákony dané země popř. zákony mezinárodní. 

• Trestně postižitelné jednání definovaná Trestním zákoníkem. 

• Spadají sem dva základní typy: 
– hospodářská kriminalita jednotlivců (krádež, zpronevěra, padělání peněz, 

neplacení daní, daňové úniky, …) 

– organizovaná hospodářská kriminalita (zločinné spolčení, mafie). Interpol 
eviduje 100 tisíc zločineckých organizací ve 177 zemích světa. 

 

• Proces legalizace nelegálních peněz označujeme jako „praní 
špinavých peněz“  neboli  legalizace výnosů z trestné činnosti = až 
vrácením do legálního oběhu znovu získají peníze z černé 
ekonomiky pro své majitele význam. 
 

• Praní špinavých peněz je nebezpečné jak z ekonomického, tak z 
politického hlediska (nákupy nemovitostí, firem, sportovních 
klubů, dary politickým stranám, …). 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pran%C3%AD_%C5%A1pinav%C3%BDch_pen%C4%9Bz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pran%C3%AD_%C5%A1pinav%C3%BDch_pen%C4%9Bz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pran%C3%AD_%C5%A1pinav%C3%BDch_pen%C4%9Bz


• Legislativně je tato věc v ČR ošetřena zákonem č. 253/2008 Sb. 
zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=67214&fulltext=&nr=&part=&name=Z~C3~A1kon~20o~20n~C4~9Bkter~C3~BDch~20opat~C5~99en~C3~ADch~20proti~20legalizaci~20v~C3~BDnos~C5~AF~20z~20trestn~C3~A9~20~C4~8Dinnosti~20a~20financov~C3~A1n~C3~AD~20terorismu~29.&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=67214&fulltext=&nr=&part=&name=Z~C3~A1kon~20o~20n~C4~9Bkter~C3~BDch~20opat~C5~99en~C3~ADch~20proti~20legalizaci~20v~C3~BDnos~C5~AF~20z~20trestn~C3~A9~20~C4~8Dinnosti~20a~20financov~C3~A1n~C3~AD~20terorismu~29.&rpp=15#local-content


• Žebříček zemí s největším podílem stínové ekonomiky 

 

 

http://www.investicniweb.cz/ekonomika/2010/8/2/zebricek-zemi-s-nejvetsim-podilem-sede-ekonomiky/




Rok 2012 



• Podle dostupných informací český stát kontroluje v roce 2013 
cca 86 % své ekonomiky – cca 600 miliard Kč připadá na vrub 
šedé ekonomice. 
 

 



• Objem šedé ekonomiky v ČR je odhadován na 600 mld. Kč. 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Seda-ekonomika-v-Cesku-dosahla-objemu-600-miliard-korun-271510


Otázky: 
 

1. Magický čtyřúhelník zahrnuje tyto veličiny …………………………………………………………………. 

2. Definujte výkonnost národního hospodářství. 

3. Hlavní varianty měření výkonnosti národního hospodářství jsou ………………………………… 

4. HNP 

5. Kde se zejména používá ukazatel HNP? 

6. Ukazatel HDP se používá zejména ………………………………………………………………………………. 

7. Ukazatel HDP 

8. Vzorec zbožové (produkční) metody výpočtu HDP. 

9. Uveďte vzorec důchodové metody výpočtu HDP. 

10. Co víte o započítávání ojetin a služeb autobazarů u produkční metody stanovení HDP? 

11. Co je to čistý vývoz? 

12. Jaký podíl na celkovém HDP má v ČR spotřeba domácností? 

13. Jak se přerozdělování ze státního rozpočtu zahrnuje do výpočtu HDP? 

14. Vyjmenujte nepřímé daně. 

15. Vysvětlete, co je to opotřebení investic? 

16. Nominální HDP. 

17. Reálné HDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otázky: 
 

18. Jakou pozici má ČR v žebříčku HDP na obyvatele ve světě? 

19. Co znamená zkratka NEW? 

20. Vzorec pro výpočet NEW. 

21. Šedá ekonomika. 

22. Černá ekonomika. 

23. Uveďte hodnotu HDP ČR v Kč v roce 2012. 

24. Čím se zabývá Transparency International? 

25. Základními typy černé ekonomiky jsou ……………………………………………………………………… 

26. Vysvětlete pojem legalizace výnosů z trestné činnosti. 

27. Jaký je odhadovaný podíl šedé ekonomiky na HDP ČR? 

28. Srovnejte odhadovaný podíl šedé ekonomiky na HDP ČR a průměru EU? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/makroekonomicka-data/uroven-ceska-se-po-letech-vzdaluje-zapadu-773950 

• http://zpravy.idnes.cz/hrdina-korupcni-afery-lizner-jde-do-voleb-f10-/domaci.aspx?c=A060425_203113_domaci_nel 

• http://www.transparency.cz/doc/CPI_2012/2012-12-05_CPI2012_mapa_a_vysledky.pdf 

• http://ekonom.ihned.cz/c1-54668390-kradu-krades-krademe 

• http://www.investicniweb.cz/ekonomika/2010/8/2/zebricek-zemi-s-nejvetsim-podilem-sede-ekonomiky/ 

• http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Seda-ekonomika-v-Cesku-dosahla-objemu-600-miliard-korun-271510 

• http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/seda-ekonomika-letos-presahne-622-miliard-1012215 

• http://odmaturuj.blog.cz/0912/mo7-penize-v-trzni-ekonomice 
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