
Sektor služeb (terciární sektor)

Sektor služeb označovaný z hlediska národního hospodářství jako
terciární sektor, zahrnuje všechna odvětví lidské činnosti, jejichž
podstatou je poskytování služeb, tedy poskytování práce, znalostí,
finančních prostředků, infrastruktury, výrobků nebo jejich vzájemná
kombinace.

Další sektory národního hospodářství jsou:

Primární sektor - suroviny (Primary Sector - Raw Materials)
Sekundární sektor (Výroba a průmysl) - Secondary Sector,
Manufacturing and Industry

Sektor služeb představuje významnou část národního hospodářství moderních ekonomik – organizace poskytující služby
(poskytovatelé služeb) vytváří ve vyspělých zemích cca 60% HDP a tento podíl stále roste.

Do sektoru služeb patří fakticky všechny organizace (tedy kromě výrobních podniků, zpracovatelského průmyslu surovin a
zemědělství), které předmětem svého působení či podnikání zapadají alespoň do jednoho z odvětví služeb:

Obchod a zprostředkování
Transport, doprava a přeprava
Skladování
Cestovní ruch
Ubytování a pohostinství
Finanční služby, Finanční sektor (Financial Services, Financial Sector)
Média, informace a propagace
Odvětví Informační a komunikační služby a průmysl (Information nad communication services)
Vzdělávání
Zdravotnictví a sociální péče
Nemovitosti a infrastruktura
Zábava, kultura a sport
Poradenství, právní a odborné služby (Advice, Legal and Expert Services)
Řemesla a opravy
Veřejná správa (Public Administration)

Zvláštní podmnožinou sektoru služeb je veřejný sektor, který zahrnuje všechny služby financované z veřejných financí (tzv.
veřejné služby).

Pro podrobnější členění sektoru služeb do jednotlivých odvětví a na jednotlivé ekonomické aktivity se používají různé klasifikace
lidské činnosti.

Sektor služeb dle NACE

Vyznáte se v sektorech trhu? Test

Zobrazit detail

Spustit test

Test již absolvovalo 1943 uživatelů s průměrným výsledkem 78.63%. Vyzkoušejte si, jak na tom jste Vy.
Časový limit: 20 min.
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Další informace a zdroje (Mezinárodní)

IEA (International Energy Agency)
Energy statistics - The Service Sector Chapter

Další informace a zdroje (Česká republika)

BusinessInfo.cz
Oborové statistiky k sektoru služeb

Český statistický úřad
Statistické údaje k sektoru služeb v ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Analýza struktury zahraničního obchodu se službami ČR
Export služeb do třetích zemí
Export služeb do zemí EU
Postavení sektoru služeb ve vybraných zemích EU

http://www.iea.org/
http://www.iea.org/work/2010/stats_manual/Lapillonne.pdf
http://www.businessinfo.cz/cz/
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/oborove-statistiky/oborove-informace-sluzby/1000452/39900/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sluzby_s1
http://www.mpo.cz/
http://www.mpo.cz/dokument49878.html
http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/zahranicni-obchod-se-sluzbami/#category472
http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/zahranicni-obchod-se-sluzbami/#category471
http://www.mpo.cz/dokument45705.html
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