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TŘI ZÁKLADNÍ OTÁZKY EKONOMIE 

EKONOMICKÉ SYSTÉMY 

tři základní otázky ekonomie  

tyto problémy řeší každá ekonomika, neboť 

disponuje omezenými zdroji a chce je maximálně 

využít 
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1. co vyrábět 

– tzn. jaké statky a služby vyrábět  

– v jakém množství 

– řešení: konkurence na straně poptávky 

2.  jak vyrábět 

– jaké zdroje použít  

– a jak je kombinovat 

– řešení: konkurence na straně nabídky 
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3. pro koho vyrábět 

– tzn. jak rozdělit vyrobené statky mezi lidi ke 

spotřebě 

– to určují důchody, které se vytvářejí na trhu výr.  

zdrojů (mzda, renta, zisk, úrok) 
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ekonomické systémy 

• ekonomický systém je obecný model fungování 

ekonomiky, který se liší tím, jak je řešena výše 

uvedená trojice otázek 

• rozlišujeme tři zákl. systémy: 

1.zvykový 

2.příkazový 

3.tržní 
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ad 1. zvykový systém  

– založen na tradicích země 

ad 2. příkazový systém 

– stát bez výjimky rozhoduje o tom, co se bude  

vyrábět 

– příkaz = plán 

– plánovaná ekonomika 

ad 3. tržní 

– rozhoduje trh 
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• v realitě žádný neexistuje v „čisté podobě“ – smíšený 

systém 
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Kontrolní otázky a úkoly 

1. Kterou základní ekonomickou otázku řeší 

konkurence na straně poptávky. 

2. Kterou základní ekonomickou otázku řeší 

konkurence na straně nabídky. 

3. Kdo v příkazovém systému stanovil plány. 

4. Jaký ekonomický systém je v ČR a proč. 
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