
Jak sestavit rodinný rozpočet  
 

Vycházet s penězi a vytvářet finanční rezervu je potřeba. Někteří spoří 

pravidelně stejnou částku, jiní si bokem ukládají vždy, co jim zbude. Co ale 

dělat, když není z čeho vytvářet finanční rezervu? Jak se popasovat s 

rodinným rozpočtem a nedostat se do dluhů? 

Chcete-li mít, z čeho spořit, je zapotřebí mít v pořádku rodinný rozpočet. Vědět: 

 za co utrácíte, 

 kolik utrácíte. 

Bude nutné si každý výdaj zapisovat. Víte, jak a kam? 

 Na papír, potřebovat k tomu budete notes, pero a kalkulačku. 

 Do excelovské tabulky, neobejdete se bez počítače a internetu. 

 Do mobilního telefonu, využít můžete jednu z mnoha finančních mobilních aplikací 

(WALLET, SPEENDE) 

Jak sestavit rodinný rozpočet? 

1. Stanovte si jasný cíl rodinného rozpočtu 

2. Zjistěte, jaké jsou celkové výdaje vaší domácnosti 

3. Sečtěte si veškeré svoje příjmy 

4. Sestavte si přehled příjmů a výdajů 

5. Jak vše budete zaznamenávat? (papír a tužka, excel, aplikace) 

 

Pro příklad jsme pro Vás vytvořili tabulku s příjmy a výdaji, kde naleznete přehled položek, 

ze kterých vyděláváme a za co nejvíce utrácíme. Tabulka je orientační a každý si ji může 

upravit podle svých příjmových či výdajových položek.   



Příjmy  Kč Výdaje Kč 

Mzda, plat   Nájem   

Důchod   Spoření   

Výživné   Pojištění   
Dávky SSP (přídavek na 

dítě, příspěvek na 
bydlení, rodičovský 

příspěvek)   

Služby-elektřina, voda, teplo, plyn  

  

Dávky HM (příspěvek 
na živobytí, doplatek na 

bydlení, mimořádná 
okamžitá pomoc)   

Poplatky za internet 

  
Podpora v 

nezaměstnanosti   
Poplatky za televizi 

  

Stravenky   Poplatky za telefon   

Brigády/fušky 
  

Jídlo a pití  
  

Kapesné   Doprava do školy či zaměstnání 
  

Prodej věcí   Dluhy-měsíční splátky   

Výpomoc od rodičů  Sázky a loterie  

  Výživné-alimenty  

  Provoz auta  

    Cigarety   

    Alkohol    

    Léky    

  Hračky  

  Školní pomůcky, školné   

  Stravné-ZŠ a MŠ  

  Kroužky pro děti   

  Předplatné  

  Nákupy oblečení a obuvi  

  
Údržba bytu, zahrady 

 

  Kadeřník, kosmetika  

  Nákup drogerie 
 

  Domácí mazlíček  



 

 

Po měsíci stačí sečíst celkové příjmy a sečíst celkové výdaje a výsledky od sebe odečíst.  

      Vyšlo Vám kladné číslo? Velice dobře, finance máte srovnané.  

    Vyšlo Vám záporné číslo? Nevadí, zkuste zapřemýšlet, na jakých položkách by se 

dalo ušetřit, a příští měsíc jejich nákup zkuste omezit.  

 

Rady na závěr: 

1. Vytvořte si udržitelný systém, který vám bude vyhovovat 

Nevíte, jakou metodu sledování rozpočtu použít? Zkuste obálkovou metodu. Systém je velice 

jednoduchý-vytvoříte si několik obálek, kam si každý měsíc budete ukládat peníze. Z obálek 

pak čerpáte (podle toho, na jaké výdaje je obálka určená) nebo si do nich ukládáte peníze na 

spoření. Obálková metoda je vhodná pro méně disciplinované, protože všechny peníze nejsou 

na jednom místě, máte je od sebe oddělené v obálkách, které složí na zaplacení položek 

napsaných na obálce. Např. obálkou, kde je napsáno nájemné, tak platíte nájemné. Na obálce, 

kde jsou napsané léky, platíte výdaje spojené s léky. Při použití této metody si dejte pozor, aby 

se vám obálky neztratili. Nebojte se zpočátku poprosit o pomoc. Postupem času se ze sledování 

rozpočtu může stát dobrý zvyk. A že máte slabou vůli a nebudete rozpočet dodržovat? Najděte 

něco, co vás motivuje, například že si koupíte něco pro radost.  

2. Udělejte ze sledování rozpočtu zábavu! 

Vytvořte si položku „zábava“, ze které budete za odměnu čerpat. Už si nemusíte vyčítat, že 

peníze na dovolenou nebo na sušičku utrácíte za pivo s kamarády.  

3. Buďte zodpovědní 

I když se vám nepovede dodržet celý měsíc rozpočet, nestresujte se z toho. Někdy se to 

nepodaří. Na druhou stranu nad tím ani nemávejte rukou, místo toho se zkuste zamyslet, co se 

pokazilo, a v budoucnu se chyb vyvarujte. 

  Finanční rezerva  

  Úvěry a hypotéky  

  
Zábava (kino, koníčky, koncert, 

cestování, restaurace, kluby)  

    
Jiné 

  



4. Buďte realisté 

Začněte s tvořením rozpočtu pozvolna, dejte si realistické cíle, nic neuspěchejte.  
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