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STATKY 

• statek je vše, co uspokojuje lidské potřeby svou 

existencí (tj. produkty práce nebo přírody) 

• např.: potraviny, šaty, dům, kolo, vědomosti, atd. 
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členění (rozdělení) statků: 

1. dle podstaty 

a) hmotné (materiální) statky 

 každá věc, která uspokojuje lidské potřeby 

 např.: sešit, lavice, motorka, atd. 

b) nehmotné (nemateriální) statky 

 každý duševní výtvor člověka, jeho znalosti, 

dovednosti, vlastnosti 

 např.: znalost číst 
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2. dle dostupnosti 

a) volné statky 

 jsou volně k dispozici, a to v množství, které 
převyšuje potřebu (není při tom podstatné, 
zda jsou výtvorem přírody nebo výsledkem 
lidské činnosti) 

 např.: vzduch v poušti, voda v moři, atd. 

b) ekonomické statky 

 jsou k dispozici v omezeném množství 
a slouží ke spotřebě (konečné) nebo k další 
výrobě 

 např.: mouka, pitná voda, atd. 
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3. dle použití 

a) kapitálové statky 

 slouží k další hospodářské činnosti, tzv. výrobní 

spotřebě – jde o majetek dlouhodobý a oběžný 

 dlouhodobý majetek – používáme déle než-li jeden 

rok a postupně se opotřebovává 

 členění DM: 

–  dlouhodobý nehmotný majetek 

–  dlouhodobý hmotný majetek 

– dlouhodobý finanční majetek 
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 oběžný majetek – spotřebováváme jednorázově 

nebo nejdéle do jednoho roku 

 členění OM: 

–  zásoby (suroviny, zboží,...) 

–  pohledávky (např.: za odběrateli) 

– krátkodobý finanční majetek (např.: peníze) 
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b) spotřební statky 

 slouží bezprostředně ke konečné, tj. finální 

spotřebě (předměty krátkodobé a dlouhodobé 

spotřeby) 

 předměty krátkodobé spotřeby – potraviny, 

hygienické potřeby, atd. 

 předměty dlouhodobé spotřeby – elektrické 

spotřebiče, elektronika, atd. 
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4. dle pohyblivosti 

a) nemovité statky 

 pozemky a stavby spojené se zemí pevným 

základem 

b) movité statky 

 všechny statky, které lze přenést z místa na 

místo – např. počítač, křeslo, atd. 
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SLUŽBY 

• jsou lidské činnosti, které uspokojují lidské potřeby 
svým průběhem 

• členění  
1. věcné (hmotné) služby jsou cizí lidské činnosti, 

které obnovují nebo zlepšují hmotné statky 

 např.: oprava obuvi, atd. 

2. osobní (nehmotné) služby jsou cizí lidské 
činnosti, které působí přímo na naši osobu 

 např.: lékařské ošetření, atd.  

 

 

9 



SPOTŘEBA 

• je užití statků a služeb k uspokojení lidských potřeb 
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ZBOŽÍ 

 
• jsou statky a služby určené k prodeji na trhu 
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Kontrolní otázky a úkoly 

1. Určete, o jaký statek se jedná: 

a) garáž 

b) peníze v pokladně 

c) mouka na skladě 

d) silnice. 

2. Vysvětlete, kdy mouka bude statkem kapitálovým a 

kdy spotřebním. 

3. Určete, zda se jedná o službu věcnou nebo osobní: 

a) oprava auta 

b) služby v oblasti vzdělávání 

c) zapojení plynového kotle 
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