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Podnik a okolí včetně

národního a světového 

hospodářství

Didaktické zpracování učiva pro 
střední školy

Osnova

1. Zařazení učiva
2. Cíle učiva
3. Struktura učiva
4. Metodické zpracování učiva o okolí

podniku
5. Metodické zpracování učiva o národním 

hospodářství
6. Metodické zpracování učiva o světovém 

hospodářství

1. Zařazení učiva

� Poslední tématický celek 1. koncentrického 
okruhu

� Na obchodních akademiích zařazení na konci 
prvního ročníku 

� Na ostatních středních neekonomicky 
zaměřených středních školách jako poslední téma

� Rozšíření učiva na OA v tématickém celku 
(Národní a světové hospodářství, 2. ročník, 
Hospodářská politika 4. ročník, 2. koncentrický 
okruh).

2. Cíle učiva

Žáci získávají poznatky o:
� Systémovém pohledu podniku  
� Faktorech, které existují mimo podnik a 

na něj působí (okolí)
� Subsystémech národního hospodářství
� Subsystémech světového hospodářství

3. Struktura učiva

1. Okolí podniku
2. Národní hospodářství
3. Světové hospodářství
V těchto tématech se zabýváme:
� Systémem (podnikem, národním hospodářstvím, 

světovým hospodářstvím)
� Prvky (vzájemně souvisejícími částmi systému)
� Vazbami (vztahy vznikající mezi prvky v 

systému)
� Okolím (faktory, které na systém působí)

4. Metodické zpracování učiva o okolí

podniku

a) Vysvětlení podstaty okolí
b) Vysvětlení druhů okolí
c) Vysvětlení vazeb mezi  podnikem a 

ekonomickým okolím
d) Vysvětlení vazeb mezi podnikem a 

politickosprávním okolím
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a) Metodické zpracování učiva Podniku 

a okolí

� Podnik je systém (celek) složitý
� Skládá se z prvků (zaměstnanci, zásoby, 

dlouhodobý majetek….) 
� Mezi nimi vznikají nejrůznější vztahy 

(mezi podnikem a zaměstnanci…..)
� Kromě toho na uvedené prvky působí

vnější faktory (celý svět) tzv. okolí
podniku 

b) Druhy okolí

� Hospodářské (ekonomické)
� Přírodně technického
� Sociálně kulturní
� Politickosprávního 

Podnik a dodavatelé

Nové pojmy: dodavatel, závazek

Podnik
A

Dodavatel

Podnik
B

Podnik A prodává (dodává)
podniku B

Podniku B vzniká
závazek

Podnik a odběratelé

Nové pojmy: odběratel, pohledávka

Podnik
A

Podnik
B

odběratel

Podnik B nakupuje (odebírá)
od podniku A

Podniku A vzniká
pohledávka

Podnik a banky

Nové pojmy: věřitel, vklad, úrok 

Podnik
věřitel

Banka

Podnik poskytuje (vkládá)
finanční prostředky bance

vklad

Podnik vkládá do banky, pokud obdrží odměnu (úrok z vkladů).

Podnik a banky

Nové pojmy: dlužník, úvěr, úrok

Podnik
dlužník

Banka

Banka poskytuje finanční
prostředky podniku 

úvěr

Banka poskytuje úvěr za odměnu (úrok z úvěru).
Úroky z úvěrů jsou vždy vyšší než úroky z vkladů.
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Podnik a pojišťovna

Podnik Pojišťovna 

pojistná smlouva

pojistné

pojistné plnění

Podnik a státu 

zákony

celní systém

daňový systém
Nepřímé zásahy

pokuty

příkazyPřímé zásahy
zásahy

PříkladyZásahy státu při 
ovlivňování činnosti 
podniku

Podnik a obce

1. Obce vytvářejí podmínky pro podnikání ve 
svém regionu

- vytvářejí (živnostenský úřad, obecní úřad, úřad 
práce……)

- podniky platí do rozpočtu obcí (podíl na dani z 
příjmu fyzických a právnických osob,
místní daně a poplatky)…

2. Zajišťují rozvoj území a ochranu životního 
prostředí, zajišťují sociální otázky, 
zdravotnictví, školství a kulturu

Podniku a finanční úřad

Podnik Finanční úřad

daňové přiznání

kontrola výpočtu

odvod daně

5. Metodické zpracování učiva o 

národním hospodářství

� Hospodářství celé země (podniků, 
domácností a státních institucí)

� Členění národního hospodářství podle 
odvětvové klasifikace, podle sektorů

� Koloběh produktů, služeb a peněz mezi 
tržními subjekty

� Nejdůležitější ukazatelé ekonomiky
� Vztah světového, národního hospodářství

a okolí

Nejdůležitější ukazatelé vývoje 

ekonomiky

� Hrubý domácí produkt
� Platební bilance (běžný účet – obchodní

bilance, další příjmy a výdaje, finanční
účet, devizové rezervy)

� Inflace (dobrovolná, nedobrovolná),příčiny 
vzniku

� Míra nezaměstnanosti, druhy  
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Okolí

Podnik, národní a světové hospodářství

Světové hospodářství

(ekonomiky států celého světa)

Národní hospodářství (jednotlivých zemí)

Podnik Domácnosti Stát

Okolí

Okolí

Evropská, mezinárodní a světová

hospodářství (mnohostranné dohody)

� Evropská unie (EU)

� Mezinárodní měnový fond (IMF)
� Světová obchodní organizace (WTO) 


