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11 Příjmy, výdaje a tok peněz: učební list 

Výše příjmu v zaměstnání je závislá na vzdělání, na oboru, ve kterém pracujeme, na 
délce praxe a na pracovním zařazení. Zaměstnanec a živnostník jsou omezeni 
časem. Vzhledem k tomu, že jejich práce je závislá na čase, je jejich příjem peněz 
omezen. Navyšování příjmů na levé straně mapy je obtížné, protože den má pouze 
24 hodin. 

 

 

Majitel podniku a investor omezeni časem nejsou. Pokud jsou úspěšní, tak jim 
úspěch přináší volný čas. Navyšování příjmů na pravé straně mapy je snazší. Vyšší 
příjmy umožňují další investice do penězonosičů, které přinášejí další peníze. 

Úspěch dobrých hospodářů je založen nejenom na příjmech, ale i na výši výdajů. 
Existují dva druhy výdajů. 

 

Nutné výdaje jsou určeny pro přežití a 
zabezpečení naší životní úrovně. 

Ostatní výdaje závisí na našem 
rozhodnutí.  
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Peníze přitékají do příjmů. Zde je shromažďujeme. Je to, jako bychom je měli 
uložené v peněžence.  

Od příjmů odečítáme výdaje. Tím zjistíme, jak s penězi hospodaříme.  

Rozdíl příjmů a výdajů je zisk nebo ztráta, což 
je výsledovka našeho hospodaření. 

V případě, že výdaje jsou větší než příjmy, 
začnou si lidé půjčovat peníze – vzniká jim dluh. 
Při nesplácení dluhu přicházejí mnozí o veškerý 
svůj majetek a dochází k osobním bankrotům. 

Za naše nebo cizí peníze, které nazýváme kapitálem, nakupujeme majetek, což 
jsou penězožrouti nebo penězonosiče. Vztah majetku a kapitálu nazýváme rozvahou 

našeho hospodaření. 
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Propojení výsledovky a rozvahy nám umožňuje znázornit tok peněz. Tím máme 
šanci lépe pochopit řadu důležitých pojmů z oblasti finančního vzdělávání.  

Do PŘÍJMŮ směřují peníze z našich zaměstnání. Od PŘÍJMŮ odečteme VÝDAJE. 

 

V rozvaze evidujeme výdaje. Zde rozlišujeme, zda se jedná o naše či cizí peníze. 

V rozvaze také registrujeme, jaký majetek si kupujeme. Zda si kupujeme 
penězožrouty či penězonosiče. 

Tím umíme rozlišit třeba dobrý a špatný dluh. 

Červené šipky znázorňují, jak NAŠE PENÍZE vydáváme za PENĚZOŽROUTY, které 
potřebujeme k přežití a udržení naši životní úrovně.  


