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Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin 
ekonomických vztahů v období zámořských objevů             
a novověku.



Merkantilismus

• období 16.–18. století

• merkantilismus = první 

ucelená ekonomická 

teorie

• silný vliv (zásahy) státu 

na ekonomické vztahy

• klesá ekonomický vliv 

severoitalských měst

• vliv renesance                 

a humanismu

Benátky

Oliver Bonjoch; Venezia veduta aerea.jpg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Venezi

a_veduta_aerea.jpg; CC BY-SA 3.0



Merkantilismus

ZÁMOŘSKÉ OBJEVY

• stoupá význam               

a ekonomický vliv 

Španělska, Portugalska, 

Francie, Anglie

• vznik prvních 

mimoevropských kolonií

• tvorba ekonomického 

bohatství prostřednictvím 

zámořského obchodu

Karaka – Loď 

španělských mořeplavců

Andries van Eertvelt; The Santa 

Maria at anchor; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:

Eertvelt,_Santa_Maria.jpg



Merkantilismus

2 fáze merkantilismu:

• raný merkantilismus

• 16. – 1. pol. 17. století

• aktivní peněžní 

bilance

• zákaz vývozu peněz 

a drahých kovů

• světový obchodní 

trojúhelník

• cenová revoluce

Obchodní trojúhelník

Sémhur; Triangular trade.png; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Triangular_trad

e.png; CC BY-SA 3.0



Merkantilismus

• pozdní merkantilismus

• 2. pol 17. – 2. pol 18. století

• aktivní obchodní bilance

• neekvivalentní obchod

• počátky kapitalismu

• státy podporovaly:

• výrobu produktů na export

• znevýhodnění spotřeby 

dováženého zboží

Atmosféra novověkého přístavu

Abraham Storck; Southern harbour 

scene with merchants; 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Storck_

Harbour_scene.jpg



Merkantilismus

• posílení tranzitního 

obchodu

• omezení spotřeby zboží, 

které bylo možno vyvézt

• omezení vývozu surovin, 

pouze finálních výrobků

• výrobu luxusního zboží

Ludvík XIV. – symbol 

francouzského merkantilismu.

wartburg.edu; Louis XIV of France.jpg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Louis_

XIV_of_France.jpg



Merkantilismus

Evropští merkantilisté:

• Jean Baptiste Colbert

• Francie, 17. století

• Antoine de Monchrétien

• přelom 16.–17. století

• Francie

• Thomas Mun

• přelom 16. –17. století

• Anglie

Jean Baptiste Colbert

autor neznámý, Jean-Baptiste 

Colbert.jpg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soub

or:Jean-Baptiste_Colbert.jpg



Merkantilismus

• Úkoly

1. Proč na konci středověku klesl ekonomický vliv 

středověkých měst?

2. Jaké jsou ekonomické důsledky zámořských objevů?

3. Vysvětli podstatu světového obchodního trojúhelníku.

4. Proč došlo v některých evropských zemích k „cenové 

revoluci“?

5. Co je to neekvivalentní obchod?

6. Proč pozdní merkantilisté podporovali tranzitní obchod?



Merkantilismus
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na

všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá

autorskému zákonu.


