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JAK NÁM POMŮŽE DOBŘE A REÁLNĚ 

SESTAVENÝ RODINNÝ ROZPOČET? 

 

 Získáme kontrolu nad vlastní finanční situací 

 Můžeme najít zdroje pro rezervy a úspory 

 Pomůže nám zvládnout nečekané výdaje 

 Může se stát významnou prevencí vytváření 

zbytečných dluhů 

 Vytváříme si správné návyky 

 



 

ABECEDA SESTAVENÍ ROZPOČTU  

 

A – sepsat a sečíst všechny čisté příjmy   

domácnosti/rodiny 

 

B – sepsat seznam všech měsíčních výdajů 

 

C – porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji 

 



 

A – PŘÍJMY DOMÁCNOSTI 

 
Příjmy jsou všechny peníze, které přijdou do 

domácnosti za určité období. Může to být: 

 

 Mzda – vyplývá z pracovně právního vztahu na 
základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní 
činnosti, dohody o provedení práce 

 Dávky – peněžité sociální dávky  

 dávky vyplácené na základě pojištění 
(nemocenské, důchodové, státní politika 
zaměstnanosti) 

 



 

 dávky státní sociální podpory 

 dávky sociální pomoci 

 Příjmy z pronájmu nemovitostí – domu, bytu, 

pozemků 

 Příjmy z kapitálového majetku – akcií, 

dluhopisů, podílových listů 

 



 

    

   Celková suma příjmů v domácím rozpočtu 

vzniká součtem všech příjmů výdělečně činných 

členů rodiny, kteří přispívají na chod 

domácnosti.  

 



 

B – výdaje domácnosti 

 

 Výdaje jsou všechny peníze, které domácnost v 

určitém období vydá.  

 



 POMOCNÝ SEZNAM VÝDAJŮ 

 

 Bydlení – nájem, vodné stočné, plyn, elektřina, topení, 
internet, telefon, daň z nemovitosti, údržba 
domácnosti…. 

 Potraviny a hygiena – nákupy jídla a nápojů, stravování 
v restauraci, strava pro domácí mazlíčky, drogerie, čistící 
prostředky do domácnosti … 

 Doprava – jízdné za vlak/autobus, MHD, taxi, provoz 
vlastního automobilu 

 Koníčky – kultura, zábava, sport, nákupy pro radost, 
hudba, knihy, výlety, …. 

 Oblečení pro všechny členy domácnosti, obuv 

 Děti – kroužky, školné, cestování dětí, péče o děti,… 

 



 Nepravidelné výdaje – dárky, dovolená, 

vybavení domácnosti, kurzy pro dospělé 

 Pojistky – pojištění domácnosti, auta, osob,…. 

 Splátky – hypotéka, spotřebitelské úvěry, 

kreditní karty, leasingové splátky 

 Úspory – pravidelně odkládané částky na 

tvorbu rezerv, stavební spoření, penzijní 

připojištění, investice, spořící účty, ……. 

 



C – POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 

 

 Pro přehlednost je vhodné vložit příjmy a výdaje 
domácnosti do tabulky, ve které je pak dobře 
vidět, jestli nejsou některé výdaje zbytečně vysoké. 
Doporučení: tvorba rezerv 

 Začněte i minimální částkou! 

 Důležité je začít a pravidelně odkládat.  

 Výše pravidelného spoření se pohybuje od 3-15% 
z čistých příjmů.  

 Odkládat spoření až na dobu, kdy si to budu moci 
dovolit, znamená nezačít nikdy. 

 



 

 

 Domácí rozpočet – pro usnadnění lze využít 

nabídku Microsoft Office – Excel, záložka Nový -

 nabídka šablon  

 



 Kontakty na Občanskou poradnu Liberec                
adresa: Švermova 32, Liberec 10,  

 tel.: 485 152 070,  

 e-mail: obcanskaporadna.lbc@volny.cz  

 Provozní doba poradny: Liberec – út, st, čt 10 – 14 na 
objednání, út + st 14 – 19 bez objednání, Jablonec – po 
10 – 15 bez objednání, čt 12 – 18 na objednání, 
Frýdlant – čt 16 – 18.45 na objednání   

 

 Info také na www.d-os.net   

  www.vzdelavani-obcanu.cz 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 

 


