
Mapování příjmů a výdajů, kde se dá ušetřit  
 
Základem je zmapování klientovi situace (v některých případech může pomoci už jen 
uvědomění, za co vynakládají kolik peněz): 

- co nakupuje, co je nutné kupovat a co lze získat jinde, 
- zdroje podpory, 
- navýšení příjmů a jeho rizika - komplikace kvůli exekucím a případně nižším 

dávkám při opětovné ztrátě práce, 
- kontext klientovy situace (stres, závislost, duševní zdraví, vliv členů rodiny). Šetření 

nemusí být pro klienta relevantní téma, věci, které nám přijdou zbytné, mohou být pro klienta 
důležité a naopak.  

 
Je důležité při řešení financí a úspor v bydlení vždy postupovat velmi citlivě a s 
respektem k rozhodnutím a autonomii každého klienta. 
Nejúspěšnější v zavádění “šetřících opatření” je konkrétní nácvik s klientem. 

 
 

 Energie v bytě 
- Výchozí podmínky a možnosti úprav (elektřina/plyn), úspornější formy sporáků, 
bezpečnost, těsnící okna a dveře, stáří spotřebičů, izolace stěn, 
- výběr dodavatele a nastavení záloh (rizika doplatků a nedoplatků, poplatky z prodlení) - lze 
sledovat aktuální spotřebu za časové úseky a zhruba spočítat spotřebu (ideálně zapisovat), 
- správný výběr sazby elektřiny (https://stavimbydlim.cz/distribucni-sazba-vyber/) , zásadní, 
pokud je v bytě ohřev vody nebo topení na elektřinu, 
- není strategické vypínat kotel na ohřev vody, pokud je na elektřinu. Měl by být nastavený 
na prostředí stupeň teploty, aby nedocházelo k většímu vzniku usazenin. 

Další podrobnosti a tipy na šetření s energiemi v domácnosti: 
https://www.veronica.cz/uspory-v-domacnosti 
 
Sporák 
-          Plyn vs. elektřina z hlediska nákladů a bezpečnosti, plyn výhodnější, může být ale 
rizikový kvůli požáru a výbuchu. Existují sporáky s pojistkami - Gasstop. Elektrický sporák 
je výhodnější, pokud má sklokeramickou desku, ideálně indukci. Je to i bezpečnější, protože 
sklokeramická deska svítí, pokud je zapnutá. 
-          Používat velikost plotýnky přiměřenou velikosti hrnce. Vaření s pokličkou šetří energii i 
omezuje vlhkost z vaření. 
-          Rychlovarná konvice a mikrovlnka může zejména jednotlivcům výrazně snížit náklady. 
 
Lednice 
– stará může mít příliš velkou spotřebu, 
-          Stačí teplota 4 – 6 stupňů 
-          Pravidelné odmrazování, pokud často namrzá, je teplota příliš nízká nebo nefunguje 
těsnění, zvyšuje to spotřebu. Je vhodné i vyčištění odtokového kanálku v zadní části ledničky 

https://stavimbydlim.cz/distribucni-sazba-vyber/
https://www.veronica.cz/uspory-v-domacnosti


-          Lednice by neměla stát u zdrojů tepla. 
 

Pračka 
- klienti by měli znát základní programy, většinou stačí kratší cyklus na 30 - lze na pračce 
označit 
- dávkování pracího prostředku, prací sliz a jiné eko varianty.  
- prát s naplněnou pračkou, zároveň nepřeplňovat. 
- Pokud klient pere přátelům nebo členům rodiny, měl by vědět, že nemalé náklady na praní 
půjdou na jeho účet. 
- I pro jednoho člověka se malá pračka vyplatí víc než praní v ruce. 
Osvětlení 
-  Je otázkou, zda bude pro klienty přijatelné koupit si dražší, ale úspornější a kvalitnější 
žárovky. Opatrně na “pronájmy” žárovek - většinou pro klienty nevýhodné. 
- Zhasínání v místnostech. 

 
Šetření vodou 
- Pozor na kapající kohoutky a protékající WC 
- jak se myje nádobí, lepší sprcha než vana, 
- perlátory, úsporné nádržky do WC, záleží na finančních možnostech domácnosti. Lze 
splachovat vodou, ve které se koupalo apod. 
 - pozor na šetření na úkor osobní hygieny. 
 
Vytápění a plísně 

- byt nepřetápět ani nenechávat vymrznout, pravidelně větrat, někdy ani to nemusí 
pomoct. 
- Péče o radiátory – odvzdušnění, znalost programů přímotopů 
- nevětrat na ventilačku, ale pořádně cca na 5 minut otevřít okna třikrát až čtyřikrát 
během dne. Ventilačka ochlazuje zdi a zvyšuje riziko vzniku plísní 
- nábytek dávat cca 10 cm od stěn kvůli prevenci plísní. 
 

 
Pravidelná údržba je levnější než následné opravy. 

 
- Jídlo 
 - nákup za stravenky, plánování jídel, vaření. Levné recepty 
https://www.cuketka.cz/skromna-kuchyne/ 

- skladování jídla a plýtvání jídlem (možné zužitkování zbytků),  
- podpora od pracovníka v hledání receptů na vaření ze surovin ze sbírek a 

potravinové banky.  
- sladkostí pro děti. Bonbon místo celého balíčku. 
- potraviny nemusí být pro klienty priorita, 

 - charitativní spolky a rozdávání jídel vs. integrace mimo komunitu lidí bez domova, 
 
- Oblečení a drogerie 

https://www.cuketka.cz/skromna-kuchyne/


 - naučit se prát prádlo místo kupování nových věcí každý měsíc (stává se to lidem, 
kteří žili dlouho na ulici) 
 - zlevněnky a zastavárny, 
 - Genesis a jiné second handy 
            - bezobalové obchody, ve kterých lze koupit suroviny na výrobu domácích čistících 
prostředků levně. 
 


