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RODINNÝ ROZPOČET 
1. Sestavte měsíční rozpočet rodiny Skoupých: 

 

Paní Skoupá pracuje jako ředitelka firmy s kosmetikou. Její výdělek činí 30 000 Kč.  

Pan Skoupý již několik let podniká jako OSVČ, každý měsíc tedy jeho příjmy kolísají. V 

průměru si vydělá asi 40 000 Kč.  

Dohromady platí hypotéku za dům měsíčně 14 000 Kč a splátky leasingu na automobil 3 500  

Kč. Jiné závazky rodina nemá. Za služby jako je elektřina, plyn, voda platí měsíční zálohu 

dohromady 6 000 Kč. Pan Skoupý jezdí do práce autem, měsíční náklady (benzin, pojištění) 

činí 5 000 Kč a paní Skoupá má firemní automobil. Paní Skoupá dále spočítala, že za měsíc 

utratí celkem 7 000 Kč za jídlo nakoupené v obchodě, 1 000 Kč za jídlo pana Skoupého a      

1 000 Kč za své jídlo. 

Manželé Skoupí vychovávají svého syna, Petra.  Paní Skoupá spočítala, že za jídlo, oblečení, 

doučování, školní potřeby a kapesné celkem vynaloží 10 000 Kč za měsíc. Petr má také psa, 

jehož krmení a péče stojí měsíčně rodinu 1 200 Kč.  

Pan Skoupý rád hraje fotbal, ročně ho to stojí 12 000 Kč. Paní Skoupá zase chodí na zumbu, 

kde zaplatí 4 000 Kč za rok a jednou za měsíc si zajde ke kadeřníkovi 1 500 Kč a na manikúru 

500 Kč. Syn Petr chodí na kroužek angličtiny, který přijde na 300 Kč za týden a hraje fotbal, 

který přijde na 1 000 Kč na měsíc. Rodina Skoupá každý měsíc ukládá 2 000 Kč na spořicí 

účet v bance jako rezervu na nečekané výdaje, kde navíc získá 500 Kč jako připsaný (debetní) 

úrok. 

Příjmy Výdaje 
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2. Jak by jste použili zbylé finanční prostředky? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

3. Může si rodina dovolit zimní dovolenou v Alpách za 25 000 Kč a letní dovolenou 

v Řecku za 40 000 Kč? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Na kterých položkách by rodina mohla ušetřit? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vysvětli: 
1. Výdaje zbytné a nezbytné: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Které výdaje lze omezit, na kterých lze ušetřit: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


