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Další dvě vypracované otázky si projdeme na online hodině. Téma si vytiskněte a postupně 

se učte k závěrečným zkouškám. 

 

Otázka č. 20   Příjmy a výdaje domácnosti 

= rodinný rozpočet: - plán finančního hospodaření rodiny 

                                  - porovnávají se příjmy a výdaje rodiny 

                                  - díky němu se získává kontrola nad výdaji 

                                  - lze také najít rezervy a úspory pro nečekané události 

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 nezaměstnanosti 

                                                                         - 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 

mailto:alexandra.hodinova@sousvodnany.cz


                                                                                 - 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, atd.) 

PŘÍJMY < VÝDAJE  ̶> ZADLUŽOVÁNÍ 

- domácnost špatně hospodaří 

- s financemi se dostává do deficitu (zadlužuje se) 

- je nutné snížit výdaje, popřípadě zvýšit příjmy 

 

Sestavení rodinného rozpočtu 

1. Přehled všech příjmů 

2. Přehled všech výdajů 

3. Porovnání příjmů a výdajů – 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 

 

 

 

 



Otázka č. 21   Finanční půjčka 

Finanční půjčka se také nazývá úvěr. Občanskoprávní smlouvou o půjčce věřitel 

přenechává půjčovanou částku dlužníkovi, který se zavazuje vrátit po uplynutí 

dohodnuté doby. Jako odměnu lze při peněžní půjčce dohodnout úroky. 

Kde si půjčit: banky, zastavárny, příbuzní, kamarádi, lichvář (raději ne!!!), 

nebankovní půjčka od různých finančních institucí (Provident, …) 

Půjčovat si raději pouze na bydlení a auto. 

Člověk by si neměl půjčovat finanční částky na movité věci, jako jsou dárky na 

Vánoce, narozeniny, apod. Dále by si neměl brát finanční půjčky, pokud není 

schopen půjčky splácet v celé výši a včas. 

 


