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Očekávaný výstup: Žák objasní pojem mzda nominální a reálná, rozumí 

problematice zbytných a nezbytných výdajů 

domácnosti. 

Metodické poznámky: Zvážíme, zda žáci úkoly v pracovním listu nejdříve 

vypracují samostatně a poté bude následovat společná 
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vypracování každého úkolu.  

 



Nakládání s penězi – mzda, příjmy a výdaje domácnosti - pracovní list 

Výchozí texty: 

1.  

 Od 1. srpna 2013 je základní měsíční sazba minimální mzdy 8 500 Kč, základní hodinová sazba minimální 

mzdy je 50,60 Kč. Minimální mzda se podle kvalifikovaného odhadu týká asi 100 - 120 tisíc (cca tří procent) 

pracujících lidí. 

Ve 3. čtvrtletí 2013 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na 21 331 Kč. 

 

2.  

Zlatá doba pronájmů 

Majitelé domů a bytů se dnes podle makléřů hodně snaží, aby vyšli dobrým nájemníkům vstříc. Lidé mají 

totiž hlouběji do kapsy a kvůli zpomalení ekonomiky, prudkému pádu cen bytů a konci regulovaného nájemného 

šla cena za pronájem bytů od roku 2008 citelně dolů. Například pěkná garsonka v širším centru Prahy, která se 

před pěti lety pronajímala za deset tisíc plus poplatky za energie, se dá dnes sehnat za 8000 Kč a poplatky.  

Mezi regiony Česka jsou však obrovské rozdíly. Nejlevnější pronájmy bytů jsou podle údajů kanceláře 

Re/Max v Karlovarském kraji, kde lze pronájem dvoupokojového bytu sehnat měsíčně za 5000 Kč. Naopak 

nejdražší jsou pronájmy v Praze, kde za stejný byt nájemci zaplatí v průměru 10 600 Kč. 

Ještě před pěti lety se za velký byt v regulovaném nájmu platilo v Praze kolem čtyřiceti korun za metr 

čtvereční, což při stometrovém bytě dělalo asi 4000. Po skončení regulace se však nájem vyšplhal až na  

15 000 Kč, což je pro většinu lidí neúnosné. 
          Týden,  číslo: 17/13 (kráceno) 

 

3. Nezbytné výdaje domácnosti – výdaje potřebné k zajištění základního chodu domácnosti 

Zbytné výdaje domácnosti – výdaje, které můžeme v případě nutnosti omezit 

Otázky a úkoly: 

1. Vyhledej ve slovníku a zapiš, co je nominální a co reálná mzda. 

Nominální mzda ……………………………………………………………………………………………… 

Reálná mzda   ………………………………………………………………………………………………… 

2. Jaký je tvůj názor na výši minimální a průměrné mzdy v poměru k výši nájmů? (viz výchozí texty) 

3. Jak dlouho musí pracující v Karlovarském kraji, který pobírá minimální mzdu, pracovat na nájem 

dvoupokojového bytu? 

…………………………… 

4. Doplň: 

Výdaje na bydlení (nájem) řadíme k ………………….. výdajům domácnosti.  

5. Z nabídky výdajů vyškrtni ty, které mohou být v případě nouze zbytnými: 

 

 
Svou volbu prodiskutuj se spolužáky. 

6. Které faktory hrají roli při zajišťování dostatečných příjmů domácnosti? Čím mohu příjem domácnosti 

ovlivnit? (zapiš) 

……………… ………………   ……………….   …………………   ……………… 

   jídlo 

daně 

vybavení 

bytu 

kultura 

koníčky 

dárky 

spoření 

splátky 

úvěrů 

dovolená 



Nakládání s penězi – mzda, příjmy a výdaje domácnosti - list pro učitele 

Výchozí texty: 

1.  

 Od 1. srpna 2013 je základní měsíční sazba minimální mzdy 8 500 Kč, základní hodinová sazba minimální 

mzdy je 50,60 Kč. Minimální mzda se podle kvalifikovaného odhadu týká asi 100 - 120 tisíc (cca tří procent) 

pracujících lidí. 

Ve 3. čtvrtletí 2013 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na 21 331 Kč. 

2.  

Zlatá doba pronájmů 

Majitelé domů a bytů se dnes podle makléřů hodně snaží, aby vyšli dobrým nájemníkům vstříc. Lidé mají 

totiž hlouběji do kapsy a kvůli zpomalení ekonomiky, prudkému pádu cen bytů a konci regulovaného nájemného 

šla cena za pronájem bytů od roku 2008 citelně dolů. Například pěkná garsonka v širším centru Prahy, která se 

před pěti lety pronajímala za deset tisíc plus poplatky za energie, se dá dnes sehnat za 8000 Kč a poplatky.  

Mezi regiony Česka jsou však obrovské rozdíly. Nejlevnější pronájmy bytů jsou podle údajů kanceláře 

Re/Max v Karlovarském kraji, kde lze pronájem dvoupokojového bytu sehnat měsíčně za 5000 Kč. Naopak 

nejdražší jsou pronájmy v Praze, kde za stejný byt nájemci zaplatí v průměru 10 600 Kč. 

Ještě před pěti lety se za velký byt v regulovaném nájmu platilo v Praze kolem čtyřiceti korun za metr 

čtvereční, což při stometrovém bytě dělalo asi 4000. Po skončení regulace se však nájem vyšplhal až na  

15 000 Kč, což je pro většinu lidí neúnosné. 
          Týden,  číslo: 17/13 (kráceno) 

3. Nezbytné výdaje domácnosti – výdaje potřebné k zajištění základního chodu domácnosti 

Zbytné výdaje domácnosti – výdaje, které můžeme v případě nutnosti omezit 

Otázky a úkoly: 

1. Vyhledej ve slovníku a zapiš, co je nominální a co reálná mzda. 

Nominální mzda  je výše mzdy vyjádřená penězi. 

Reálná mzda  je výše mzdy v poměru k tomu, co si za ni mohu koupit. 

2. Jaký je tvůj názor na výši minimální a průměrné mzdy v poměru k výši nájmů? (viz výchozí texty) 

3. Jak dlouho musí pracující v Karlovarském kraji, který pobírá minimální mzdu, pracovat na nájem 

dvoupokojového bytu? 

Cca 12 dní (při 20 pracovních dnech v měsíci). 

4. Doplň: 

Výdaje na bydlení (nájem) řadíme k nezbytným výdajům domácnosti.  

5. Z nabídky výdajů vyškrtni ty, které mohou být v případě nouze zbytnými: 

 

 
Svou volbu prodiskutuj se spolužáky.  

Pozn. Předpokládá se, že vybavením bytu se rozumí obnova zařízení, pořizování hezčího nábytku, lepší 

televize apod. Žáci obvykle za nezbytné nepovažují spoření. 

6. Které faktory hrají roli při zajišťování dostatečných příjmů domácnosti? Čím mohu příjem domácnosti 

ovlivnit? (zapiš) 

Např. Výše mzdy,  kolik členů pracuje,  pracovní úvazek,  pojištění,  podnikatelské aktivity apod. 

 

Zdroje: Archiv autorky 
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