
 

 

Pomocný seznam výdajů 

 

• Bydlení – nájem, vodné a stočné, plyn, elektřina, topení, internet, telefon, 
                      daň z nemovitosti, údržba domácnosti, ….  

• Potraviny – nákupy jídla a nápojů, jídlo a nápoje v restauraci, jídlo pro domácí  
                          mazlíčky,  drogerie, čisticí prostředky do domácnosti,…  

• Doprava – jízdné za vlak/autobus, taxi, vlastní auto – benzin/nafta, údržba,….  

• Oblečení – oblečení pro všechny členy domácnosti.  

• Děti – kroužky, školné, cestování dětí, péče o děti,…  

• Nahodilé (nepravidelné) výdaje – dárky, i vánoční dárky, vybavení domácnosti, 

• Pojistky – pojištění domácnosti, pojištění auta, pojištění osob,…  

• Daně – Kdo podniká, a třeba i při svém zaměstnání musí počítat s daněmi,  
                  je jedno jestli platí jednou ročně paušál tak i měsíční DPH atd ….  

• Splátky – splátky hypotéky, splátky spotřebitelských úvěrů,  
                     splátky kreditní karty,  leasingové splátky,…  

• Úspory – pravidelně odkládané částky na tvorbu rezerv, stavební spoření,  
                    důchodové   připojištění, investice,…  

• Koníčky – kultura, zábava, sport, nákupy pro radost, hudba, knihy, výlety.   
                      Hlavně nákup materiálu pro naše koníčky jako barvy,  
                      plátna a štětce pokud malujete, kurzy pro dospělé,…  

• zlozvyky -- Alkohol, cigarety nedej bože drogy.  

• Dovolená -- i výdaje na dovolené je nemalý výdaj rodinného rozpočtu.  

• Vzdělání - Vzdělávání se v oboru našich zálib, kurzy pro dospělé,…  

• Plat zaměstnanců – pokud už nějaké máte… 

 

• Peníze na chod týmu – Na věci co dělat nechcete nebo neumíte, si někoho najměte. 
Dovolte si některé věci delegovat na jiné. Vytvořte si tým na spolupráci. 

 

 
Všechny částky si pište na roční bázi. Pokud je znáte pouze jako měsíční, zprůměrujte a  vynásobte 12ti.  

Výsledek potom bude objektivnější. 



 

 

 

Ukázka výpočtu.  

Za předpokladu že je letos průměrná mzda kolem 33 000Kč.  
Aby to byly aspoň trochu realistická čísla ukázky.  

Nadhodil jsem si roční výdaje za mou komfortní zónu na 400 000 Kč/rok.  

Napište si všechny výdaje viz. tabulka víše.  
Hodíte je všechny do jednoho pytle a uděláte celkový součet.  

Vyjde vám nějaké hodnota. Mě v ukázce vyšla 400 000 Kč/rok.  
A teď trochu počítání mimo výdaje.  

Letošní rok měl 52 týdnů což je 260 pracovních dní za rok a to je za předpokladu 
že  bychom chtěly trávit v práci pouze 8 hod/denně dělá 2080 pracovních hodin.  

 Týdny*prac.dny                                           prac.dny * 8prac.hodin    

52*5=260                               260*8=2080  

A to nemáme odečtenou dovolenou, takže já si třeba udělím 4 týdny dovolené což je 4*5 = 
20  pracovních dní = 20 *8 = 160 zameškaných pracovních hodin.  

2080-160= 1920 hodin strávených v práci. 
Nebudu tu momentálně spekulovat o nemoci vaší nebo vašich dětí, 
z kterýma jste museli zůstat doma.   

Takže naše číslo je 1920 hodin.   

Toto je to nejpoctivější doba strávená v práci. Dalo by se ještě spekulovat o tom jak dlouho do  práce a 
z práce dojíždíte atd. Pokud budete chtít, můžete tento čas do výpočtu zohlednit. 

 A teď počty:   

Vaše celkovou cena za výdaje vydělíme tímto číslem. 1920  

400 000 Kč za rok/1920 hodin= 208,3 Kč/hodina.  
Toto je nejnižší cena mé ukázkové pracovní hodiny. Kterou strávím v práci, 
 kde plním sny  někomu jinému.   

Za předpokladu že nebudu chybět v práci celý rok, vyjímaje 4 týdnů dovolené a vydělám si  čistá ruka 
208,3 Kč za hodinu práce. Můžu si být jistý, že mi to zaplatí mou komfortní zónu. Což  znamená že 
nebudu mít žádné závazky jako, že budu mít zaplacené nájemné vodu elektriku  plyn pojištění a budu 
mít i na vysněnou dovolenou, bez dluhů.   
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