
Typy rozpočtů: 

1.  Vyrovnaný rozpočet: příjmy = výdaje 

             Řešení vyrovnaného rozpočtu   - zvýšení příjmů 

- Snížení kontrolovatelných výdajů 

2. Přebytkový rozpočet :  příjmy  >  výdaje 

                                        - umožňuje vytvářet finanční rezervu  a přebytek dál využít 

                                        -  nejlepší typ rozpočtu 

               Řešení přebytkového rozpočtu – spoření s výhodným úrokem 

- Investice do podnikání 

- Investice do pořízení majetku k pronájmu 

- Spotřeba 

3. Schodkový rozpočet: příjmy < výdaje 

    - domácnost není schopna platit  všechny své výdaje 

   - nejhorší typ rozpočtu 

  Řešení schodkového rozpočtu –zvýšení příjmů ( lépe placená práce, brigády) 

- Pronájem majetku 

- Snížení kontrolovatelných výdajů ( koníčky, apod) 

- Prodej majetku, půjčka – nevhodná řešení vedoucí ke ztrátám 

 

Sestav rozpočet níže uvedené rodiny.  

 

Staníčkovi jsou čtyřčlenná rodina – rodiče a dvě děti. Bydlí ve vlastním domku. Příjmy a výdaje  jsou následující : 

Maminčina výplata – 15 000 Kč Oblečení a obuv –  2 000 Kč              

Tatínkova výplata  – 16 000 Kč                 provoz auta – 2 000 kč 

Jídlo -  8 000 Kč      telefonování     - 10 00 Kč                                              

 Zálohy na energie ( voda, plyn, elektřina) 6 000 Kč                 zábava a koníčky – 1 000 Kč 

Provoz domácnosti – 1 000 Kč 

a) sestav jejich rozpočet: 

Příjmy pravidelné Výdaje pevné 
druh částka druh částka 

    

    

    

součet  součet  

Příjmy nepravidelné Výdaje kontrolovatelné 
druh částka druh částka 

    

    

    

    



    

    

    

    

Příjmy celkem  Výdaje celkem  

b) matematicky porovnej jejich příjmy a výdaje: 

c) s jakým rozpočtem Staníčkovi hospodaří? 

d)  jak může rodina využít zbytku peněz – navrhni 

 

e) který kontrolovatelný výdaj může rodina v případě potřeby snížit? Jakým způsobem? 

f) navrhni řešení pro případ, že si pí Staníčková vezme z vážných rodinných důvodů neplacené volno a měsíční příjem 

rodiny se tak sníží o 12 000 Kč. Změny ve struktuře rozpočtu proveď tak, aby zůstal vyrovnaný 

Příjmy pravidelné Výdaje pevné 
druh částka druh částka 

    

    

    

součet  součet  

Příjmy nepravidelné Výdaje kontrolovatelné 
druh částka druh částka 

    

    

    

    

    

    

    

    

Příjmy celkem  Výdaje celkem  

 

 


