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MAJETEK 

 
Přečti si: 

Rozlišujeme několik druhů majetku. Podle toho kdo je vlastníkem, dělíme majetek na soukromý a veřejný. 

Příklady:  

1) Soukromý – vlastníkem je jedna osoba nebo skupina lidí 

- může být:  

a. Osobní – vše, co vlastní jednotlivec, majetek slouží k jeho potřebám 

b. Rodinný – vše, co vlastní rodina 

c. Podnikový – vše, co patří vlastníkům firmy a umožňuje podnikání 

2) Veřejný – majetek nevlastní konkrétní lidé 

- může být: 

a. obecní – vše, co vlastní obec a co slouží všem jiným obyvatelům 

b. státní – část majetku, které patří státu (státní budovy, pozemky, kulturní památky…) 

 

o majetek lze získat aktivně (vlastnit přičiněním), prací či pasivně (bez vlastního přičinění) dědictvím, 

darováním, výhrou, někteří lidé nabyli majetek i nepoctivou prací 

o mezi lidmi panuje značná majetková nerovnost 

o majetní lidé by měli užívat svého vlastnictví ve prospěch spoluobčanů a přispívat tak k udržení 

sociální spravedlnosti. O udržení sociální spravedlnost pečuje především stát 

 

ÚKOLY 

1) Urči, co z následujícího bys zařadil jako majetek osobní (podtrhni červeně), rodinný (podtrhni modře), 

podnikový (podtrhni zeleně), obecní (podtrhni oranžově), státní (podtrhni černě). 

 

boty, výrobní pás, lednička, park ve městě, škola, garáž, mobil, dálnice, kulturní dům, autodílna, 

budova soudu, náměstí, byt v osobním vlastnictví, holičství, prstýnek, parkoviště, byt od města, 

chalupa, Karlův most 

 

2) Kdo je sponzor? (správnou odpověď zakroužkuj) 

 

a. Ten, kdo vyrábí spony 

b. Ten, kdo kontroluje jízdenky v trolejbuse 

c. Ten, kdo financuje všeobecně prospěšnou činnost 
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3) Představ si, že jsi bohatý podnikatel. Napiš 3 činnosti nebo záležitosti, na které bys přispěl v místě 

bydliště. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Co všechno bys zařadil do sociální politiky státu (činnost, která se snaží o udržení sociální 

spravedlnosti). Podtrhni zeleně. 

 

podpora v nezaměstnanosti, údržba veřejných komunikací,  zabezpečení životního minima, otevření nového 

hraničního přechodu, vyplácení invalidních a starobních důchodů, oprava mostu, vyplácení přídavků na děti, 

snížení cen  vepřového masa, menší  daně pro pracující s dětmi, výstavba nové dálnice, 

 

5) Co znamená, že před zákonem jsou si všichni lidé rovni? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Jak lidé mohou chránit svůj majetek (např. peníze, mobil, auto, dům)? Uveď 3 příklady. 

.............................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7) Které z následujících možností získání majetku je aktivní (podtrhni modře), pasivní (podtrhni zeleně) a 

nepoctivě (podtrhni červeně). 

 

vydírání, darování, výhra v loterii, podnikání, dědictví, krádež, práce v továrně, podvod, výroba a prodej 

domácí marmelády, příživnictví, pašování, brigáda 

 

 

 


