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Rodinný rozpočet- příjmy

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami

Nové Město na Moravě
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Hospodaření rodiny

RODINA

 VÝDAJE

Příjmy a výdaje rodiny musí být v rovnováze

 PŘÍJMY



Příjmy rodiny

Pravidelné

 ze zaměstnání

 z podnikání

 sociální dávky

 výživné

 důchody

Nepravidelné

 půjčky

 výnosy z investic

 dary

 dědictví



Zdroje příjmů rodiny

 Zaměstnání – činnost závislá na 

jiném člověku nebo společnosti, 

kterým může být člověk nebo 

společnost. Zabezpečuje relativně 

stálý příjem.

 Investice – jednotlivec nebo rodina 

odloží část svých peněz, aby jich měli 

více v budoucnu. Čím více peněz 

mohou odložit, tím více jich budou mít.



 Podnikání – něco mezi 

zaměstnáním a investicí. Podnikatel 

se snaží získat peníze od ostatních 

zabezpečením jejich potřeb.

 je podobné se zaměstnáním – podnikatel 

pracuje.

 je podobné s investicí – podnikatel se 

stará o prostředky podniku.



 Půjčky – jde o příjem, který bude 

třeba vrátit!

Vedle půjčených peněz je třeba vracet i 

úroky. Čím déle jsou peníze půjčené, 

tím vyšší je celková splátka úroku.

POZOR!

Půjčky by neměly dlouhodobě 

podstatně převyšovat výdaje.



Co považujete za lepší, podnikání 

nebo zaměstnání?

Jakým způsobem byste si 

vydělávali?

Jaká rizika jsou spojena s půjčkou?

Zdroje příjmů rodiny



Zaměstnání nebo podnikání

Poznáte zaměstnance nebo 

podnikatele podle profese?
zedník, učitel, poštovní doručovatel, 

švadlena, obchodník, zubní lékař, 

zemědělec

možné obojí spíše podnikatelzaměstnanec



Maminka pracuje jako poštovní doručovatelka 
a má čistý příjem 10 242 Kč a na brigádě 
vydělala další 2 100 Kč. Tatínek je zedník 
a dokončil zakázku s čistým příjmem 42 
600 Kč. Za pronájem garsonky v 
rodinném domku má rodina čistý příjem 2 
500 Kč.

 Jaký je čistý příjem rodiny v tomto 
měsíci?

 Myslíte, že z příjmů za tento měsíc 
můžeme spočítat celkový příjem 
rodiny za celý rok?

Př: 1)



Př: 2)

Zkuste odhadnout, na kterou z 
vyjmenovaných položek bude 
nejspíš rozumné si půjčit a na 
kterou ne:

 nájem     

 nové auto

 dovolená     

 rozšíření podniku



Zdroje: vlastní


