
B) SLUŽBY OBYVATELSTVU 

 

- obslužnou sféru (služby)- hospodářské činnosti, které zabezpečují potřeby lidí, zvyšují jejich 

životní úroveň, obohacují jejich volný čas 

 

- dělení – A) výrobní a nevýrobní      B) ziskové, neziskové          C) soukromé, státní 

 

Do obslužné sféry patří 10 okruhů aktivit: obchod, státní správa, zdravotní péče, sociální péče, 

školství, ubytování, stravování, věda a výzkum, zahraniční obchod, tělovýchova a rekreace, 

komunální, finanční služby. 

 

- zaměstnanost ve službách je jedním z ukazatelů stupně rozvoje jednotlivých států světa 

 

- platí pravidlo, že čím je sídlo lidnatější tím více služeb poskytuje 

  

1. Bankovnictví a pojišťovnictví 

- vlastnictví – státní, soukromé, družstevní 

- slouží státům, lidem, firmám, obcím, družstvům atd. 

 

2. Státní správa 

- úřady, soudy, armáda, policie, celníci… 

- zajišťuje činnost státu, čím je rozsáhlejší tím je méně funkční a dražší 

 

3. Komunální služby 

- souvisí s odvozem odpadu, správou komunikací, úklidem obcí 

- zajišťuje je stát, obce nebo soukromníci 

 

4. Sociální služby 

- domovy důchodců, ústavy, léčebny atd. 

 

5. Kultura 

- patří sem kina, divadla, galerie, knihovny, muzea nebo historické památky 

- často nevýdělečné, ale nutné 

 

6. Obchod 

- je rozdělen na maloobchod pro širokou veřejnost a velkoobchod pro podnikatelské 

subjekty 

- roste koncentrace do velkoprodejen 

- obchod – specializovaný nebo všeobecný 

- stále roste vliv nadnárodních řetězců- př. TESCO, IKEA ……  

 

7. Řemeslné služby 

- jsou to třeba servisy, kadeřnictví, opravny, malířství, sklenářství…. 

 
8. Školství  

- je zajišťováno státem, církvemi, soukromě 

- patří sem školky, školy základní, speciální, střední a vysoké školy s univerzitami 

- na vysoké školství navazuje věda a výzkum 

- ve vyspělých státech je alespoň základní školství povinné  

 



9. Zdravotnictví 

- je zajišťováno státem, církvemi, obcemi, soukromě 

- s růstem velikosti sídla roste i vybavenost lékaři – v malé obci praktický lékař, větší 

obce – polikliniky, města – nemocnice, velkoměsta – fakultní nemocnice 

- je velmi nákladné,  je „bezplatné“ i placené 

 

10. Rekreace a cestovní ruch (CR) 

- cestovní ruch zahrnuje služby, které jsou s tím spojeny (doprava, ubytování, stravování).  

- druhy:  

a) organizovaný a individuální 

b) hromadný a soukromý 

c) vnitrostátní a mezinárodní 

d) celoroční a sezónní   

e) poznávací a tématický  

 

-předpoklady cestovního ruchu – čas, peníze, motivace, přírodní a společenské 

- hlavními oblastmi cestovního ruchu jsou místa s významnými přírodními krajinami, 

početnými kulturními a historickými památkami a kvalitními službami:  

1. oblast Středozemního moře 

2. oblast Karibského moře  

3. USA 

4. západní a střední Evropa (zejména alpská oblast) 

- cestovní ruch podle počtu návštěvníků (v mil.):  

1. Francie (76,5) 

2. Španělsko (49,5)  

3. Čína (46,9) 

4. USA (45,5) 

5. Itálie (39,1) 

 do ČR asi 7 mil. osob 

 

11. Světový trh a mezinárodní obchod 

 

- státy obchodují mezi sebou hlavně se surovinami, potravinami a se strojírenskými výrobky 

- zahraniční obchod (oběh zboží, které překračuje státní hranice) umožňuje každému státu 

zaměřit se na výrobu jen některých výrobků 

- obrat zahraničního obchodu je součet hodnoty vývozu (exportu) a dovozu (importu) zboží 

- tzv. směnný (bártrový) obchod je výměnný obchod bez použití peněz. 

 

Významné světové Hospodářské a obchodní organizace: 

 

1. OSN – v jejím rámci především specializované odborné organizace, těmi jsou: 

Světová banka – WB – Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj  

IMF (International Monetary Fund) – Mezinárodní měnový fond – (česká zkratka –MMF) 

WTO (World Trade Organization) – Světová obchodní organizace 

 

2. ASEAN = asociace zemí JV Asie 

 

3. OPEC = Organizace zemí vyvážejících ropu, sídlo ve Vídni 

 

4. G7 (8) = Group of 7, sdružuje sedm hospodářsky nejvyspělejších zemí světa a Rusko, 



 

 členy jsou USA, Kanada, Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Japonsko 

 

5. MERCOSUR =  Jihoamerické sdružení volného obchodu 

 

6. NAFTA = Severoamerická dohoda o volném obchodu 

 

7. G20 = Sdružení 20 největších ekonomik světa, zahrnuje 19 států a EU 

 

8. EU = Evropská unie, prapůvodně hospodářská, v současnosti i politicko-hospodářské 

společenství-  
 

 


