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CO JE RODINNÝ ROZPOČET (RR) ?

 Je to plán finančního hospodaření rodiny
 Porovnávají se příjmy a výdaje rodiny
 Vytvořením RR se získává kontrola nad výdaji
 Sestavením rodinného rozpočtu lze najít rezervy a    

úspory pro nečekané události



RODINNÝ ROZPOČET A OBYVATELSTVO

 Každý 3. člověk nedokáže vyjít se svými penězi
 ½ domácností má potíže v nenadálých finančních situacích
 Rozpad 60 – 80 % manželství kvůli finančním problémům
 Obyvatelé upadají do dluhů a osobních bankrotů    

(neschopnost zregulovat své výdaje)
 Vytvoření RR pomocí tužky, kalkulačky, počítače, internetu 

( www.mesec.cz)



PŘÍJMY RODINNÉHO ROZPOČTU

 Celkové položky příjmů = celkový příjem za měsíc

K základním příjmům domácností patří:

 Mzdy, platy a kapesné
 Zisk z podnikání
 Sociální dávky, podpory v nezaměstnanost
 Příjmy z pronájmů
 Výživné na děti, dětské přídavky



VÝDAJE RODINNÉHO ROZPOČTU

 Celkové položky výdajů = celkové výdaje za měsíc

K pravidelným výdajům domácností patří:
 Nájemné (hypotéka)
 Doprava, nákupy potravin a domácích potřeb
 Splátky úvěrů
 Platba za elektřinu, rozhlas, plyn, vodu, televizi, internet

K nepravidelným výdajům patří:
 Výdaje na: kulturu, vzdělání, obuv, oblečení, zájmovou  

činnost, sport, návštěvy restaurace aj.



VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

PŘÍJMY  > VÝDAJE           ÚSPORY
 Domácnost dobře hospodaří  
 Přebytek je vhodné šetřit, investovat (nákup akcií,  

pozemku apod.).

PŘÍJMY  < VÝDAJE           ZADLUŽOVÁNÍ
 Domácnost špatně hospodaří
 S financemi se dostává do deficitu (zadlužuje se)
 Je nutné snížit výdaje, popř. zvýšit příjmy



SESTAVENÍ „RR“ – 5 FÁZÍ

1. Přehled všech příjmů

2. Přehled všech výdajů

3. Porovnání příjmů a výdajů - základní pravidlo: Příjmy 
které přichází se musí minimálně rovnat penězům, které 
odchází.

4. Přehodnocení a přizpůsobení výdajů - rozdělení výdajů 
na nutné a zbytné, snížíme výdaje o nadbytečné položky.

5. Aktualizování rozpočtu - podle měnící se situace, nejdéle 
však 1x za půl roku.



NÁSTROJE KE ZPRACOVÁNÍ „RR“

1. Papír, tužka, kalkulačka – příjmy a výdaje se evidují na 
papír (možnost vytvoření početní chyby)

2. Tabulkový procesor – přehledy se sestavují v programech 
Microsoft Excel nebo Open Office.org Calc

3. Počítačový program- lze získat na internetu: „Domácí 
hospodářství“ nebo „RQ Money“.

4. Webová kalkulačka - porovná naše výdaje a příjmy

Pozn.: Konkrétním nástrojům a zpracování bude věnována 
samostatná prezentace.



ALTERNATIVNÍ  ZPŮSOB  RODINNÉHO 
HOSPODAŘENÍ

 Pro začátek můžeme finance rozdělit do obálek nebo  
hrníčků

 Každá takto uložená skupina bude určena na konkrétní  
druh  financování (bydlení, jídlo, zábava, ošacení…)

 Z jednotlivých skupin se podle charakteru vydání   
odebírají  finanční částky k úhradě

 V případě bezhotovostního placení si můžeme zřídit více 
účtů, z těch pak bude probíhat platba částek 
na dané  výdaje



OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Jaké údaje porovnává rodinný rozpočet? 
2. Proč je dobré sestavit si rodinný rozpočet?
3. Jaké následky může mít špatná finanční situace 

obyvatel?
4. Vyjmenuj základní příjmy  a výdaje domácnosti.
5. Co vzniká rodině při vyšších výdajích než příjmech?
6. Jaký je postup při sestavení rodinného rozpočtu?
7. Jakými způsoby (nástroji) můžeme sestavit RR?
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Děkuji Vám za pozornost !!!


