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IV. 

 

O d ů v o d n ě n í  
Podle části I bodu 3.8 písm. i) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

schválených usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády 
ze dne 8. ledna 2014 č. 26 a usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 není hodnocení 
dopadů regulace k návrhu uvedeného nařízení vlády zpracováno, neboť předsedou 
Legislativní rady vlády byla udělena výjimka podle čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády (dopis č. j. 37315/2018-OHR ze dne 27. 11. 2018). 

 

Obecná část 

 
a) vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů 

Na základě odborných diskuzí a prováděných analýz v souvislosti s přípravou 
a schvalováním novely insolvenčního zákona schválené Parlamentem České republiky 
za 8. volební období jako sněmovní tisk 71 bylo zjištěno, že částka, nad kterou lze srazit 
zbytek čisté mzdy povinnému/dlužníku (dále jen „dlužník“) bez omezení poté, co byla 
dlužníku ponechána základní nezabavitelná částka a bylo provedeno srážení třetinovým 
systémem postupem dle § 279 občanského soudního řádu, která je stanovena jako součet 
částky životního minima jednotlivce (3.410 Kč v roce 2019) a částky normativních nákladů 
na bydlení pro jednu osobu (6.233 Kč v roce 2019), je s ohledem na inflaci, a tedy na výši cen 
a příjmů, v současnosti stanovena příliš nízko (9.643 Kč pro rok 2019, což u dlužníka 
bez vyživovací povinnosti představuje hranici čisté mzdy ve výši 16.702 Kč). Tato skutečnost 
zcela nepochybně demotivuje dlužníka k dosahování vyšších příjmů za účelem uspokojování 
svých věřitelů. Při snaze dlužníků zvýšit částku, která jim zůstane k dispozici pro vlastní 
spotřebu a uhrazování běžných přiměřených výdajů, má takto nízko stanovená hranice za 
následek vytlačování dlužníků do šedé ekonomiky a nepřiznávání části příjmů. 

Při stanovení konkrétní hranice předkladatel pracoval s dostupnými statistickými údaji 
o příjmech dlužníků v exekuci nebo insolvenčním řízení a matematickými modely opírajícími 
se o výši průměrné mzdy. Faktem zůstává, že dostatečné údaje o příjmových poměrech 
povinných v exekucích nejsou překladateli v současné době k dispozici, neboť žádný právní 
předpis neukládá příslušným subjektům exekučního řízení evidovat tyto údaje. Na druhou 
stranu lze vycházet z výsledků analýzy dat získaných z elektronických formulářů 
v insolvenčním řízení zavedených v souvislosti s vydáním vyhlášky č. 191/2017 Sb., o 
náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení. Ze vzorku 
cca 12 000 oddlužení v prvním roce uvedení formulářů do praxe, tj. za období 
červenec 2017 – červen 2018, lze vypočítat, že průměrný čistý měsíční příjem dlužníka činí 
cca 14–15 tis. Kč. Pro úplnost dodejme, že hranice čisté mzdy osoby bez vyživovací 
povinnosti, nad kterou dochází ke srážení bez omezení, v roce 2018 činila 15.563 Kč.  
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Z výše uvedeného zjištění tedy vyplývá několik závěrů. Zaprvé, dlužník v insolvenčním 
řízení typicky nedosahuje ani průměrné hrubé mzdy. Zadruhé, lze sledovat korelaci 
(teoreticky dokonce kauzalitu) mezi výší průměrného příjmu a nastavením hranice pro srážení 
bez omezení, jejichž hodnoty se pohybují v úzkém intervalu. To vede k tezi, že i poctiví 
dlužníci racionálně optimalizují maximální výši svých příjmů, neboť ani se zvýšením svého 
pracovního úsilí či zařazením na odpovědnější práci nejsou objektivně schopni zvýšit svůj 
životní standard, ale ani eventuálně uniknout z dluhové pasti splácení neustále narůstajícího, 
excesivního příslušenství. I z toho důvodu se návrh nařízení vlády zaměřuje na tuto skupinu 
osob, která by tímto byla motivována zvyšovat své příjmy alespoň na úroveň průměrně 
měsíční mzdy. 

Pozitivní dopady návrhu lze vysledovat u nízkopříjmových osob s příjmy do 15 tis. Kč 
i středněpříjmových osob s příjmy v intervalu mezi 15–25 tis. Kč. Podstatou navrhované 
právní úpravy je odpadnutí demotivační překážky pro dosahování vyšších příjmů, typicky 
ochotou přijmout náročnější nebo lépe placenou práci. Rovněž se tím dlužníkům umožní 
participovat na dodatečných příjmech získaných např. uzavřením další pracovní smlouvy, 
výkonem samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání, prací nad rámec stanovené pracovní 
doby (přesčas), směnami navíc, prací ve ztíženém pracovním prostředí, v noci, v sobotu, 
neděli či o svátku apod. Nelze rovněž zcela odhlédnout od rozšířené negativní praxe 
nepřiznávání skrytých příjmů z šedé ekonomiky, které právě vedou k obcházení systému 
provádění srážek. Předkladatel je toho názoru, že zvýšení oficiálně dosahovaného příjmu 
ve většině případů povede ke zvýšení částky distribuované mezi věřitele. Tato skutečnost 
bude mít i pozitivní dopady na veřejné rozpočty v podobě vyššího výběru daní z příjmů 
a odvodů v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. 

 

b) zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, se zákonným zmocněním a zhodnocení souladu navrhované právní 
úpravy s předpisy Evropské unie 

Vláda je podle § 278 a § 279 odst. 3 občanského soudního řádu zmocněna stanovit 
nařízením způsob výpočtu částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy, 
a částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení. Navrhovaná právní úprava 
je v souladu s tímto zmocněním. Na oblast upravovanou návrhem nedopadá právní úprava 
předpisů Evropské unie. 

 

c) zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Problematiku nezabavitelných částek a částek, jež mohou být sraženy bez omezení, 
upravuje v současné době nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, 
která nesmí být sražena dlužníku z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, 
nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), 
které je navrhováno novelizovat.  

Platný právní stav již adekvátně neodpovídá současným ekonomickým poměrům, 
a neplní tedy svoji funkci (jak je blíže uvedeno shora pod písmenem a/). Sledovaného cíle 
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nelze dosáhnout bez legislativní změny. Platný právní stav má demotivační efekt pro dlužníky 
v exekučním i insolvenčním řízení, neboť částka, nad kterou jsou příjmy stoprocentně 
postihovány, je stanovena příliš nízko. 

 

d) předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Předpokládají se pozitivní dopady na státní rozpočet v podobě vyššího výběru daní 
z příjmů a odvodů v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Nedojde-li k naplnění 
předpokladů, nebude mít navrhovaná právní úprava žádné dopady na veřejné rozpočty, ani na 
podnikatelské prostředí České republiky. Sociální dopady budou pozitivní vzhledem 
ke zvýšení nezbytných peněžních prostředků zajišťujících výživu, ostatní základní potřeby 
a bydlení v případě nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, exekuce nebo insolvence. 
Předkládaný návrh nebude mít žádný vliv na životní prostředí. 

 

e) zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava se nijak nedotýká zásady zákazu diskriminace ani nemá 
dopad na vztah k rovnosti mužů a žen. Navrhovaná úprava nařízení vlády nijak nerozlišuje 
ani nezvýhodňuje osoby na základě pohlaví. 

 

f) zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Navrhovaná úprava nezakládá žádné nové zpracování osobních údajů a ani nemění již 
existující zpracování osobních údajů. 

 

g) zhodnocení korupčních rizik 

Návrh nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. 

 

h) zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost ani na obranu státu. 
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Zvláštní část 

K čl. I 

Hranice, nad kterou se sráží ze mzdy nebo jiných srovnatelných příjmů dlužníka 
bez omezení, se zvyšuje na dvojnásobek stávající hodnoty. Pokud tedy čistý příjem dlužníka 
přesáhne hranici, která činí dvojnásobek součtu životního minima a normativních nákladů 
na bydlení, je možné provádět srážky nad tuto hranici bez omezení. 

Dvojnásobek součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení byl stanoven 
s ohledem na účel diskutované úpravy a na průměrnou mzdu dlužníků v komparaci 
s průměrnými mzdami v ČR i v jednotlivých krajích a pracovních odvětvích. Současná 
částka, nad kterou se sráží bez omezení, činí 16.072 Kč pro rok 2019 (součet částky, nad 
kterou se sráží bez omezení, tj. 9.643 Kč podle § 2, a základní částky, která nesmí být sražena 
podle § 1, tj. 6.429 Kč) u osoby bez vyživovací povinnosti. Zvýšením na dvojnásobek součtu 
se zvyšuje hranice pro srážení bez omezení pro osobu bez vyživovací povinnosti na částku 
25.715 Kč ((2 × 9.643 Kč) + 6.249 Kč), tedy mírně nad hranicí aktuální průměrné čisté mzdy 
v ČR (Český statistický úřad eviduje průměrnou hrubou mzdu v období 3. čtvrtletí 2018 ve 
výši 31.516 Kč, což v daném případě činí 23.773 Kč čisté mzdy). 

 

K čl. II 

S ohledem na účel navrhované změny v nařízení č. 595/2006 Sb. se navrhuje, aby 
se nově stanovená hranice částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, použila 
také v již zahájených exekučních a insolvenčních řízeních a řízeních o výkon rozhodnutí. 

 

K čl. III 

Navrhovaná účinnost vyplývá z Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 a odpovídá 
účinnosti novely insolvenčního zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů v částce 13 
pod číslem 31/2019 Sb. 
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VII. 

Příloha k odůvodnění materiálu s názvem: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu 
základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu 
rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez 

omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) 

 
Níže uvedený materiál porovnává jednotlivé varianty změn parametrů uvedených v nařízení 
o nezabavitelných částkách, které byly navrženy připomínkovými místy v meziresortním 
připomínkovém řízení, a analyzuje jejich dopady na potenciální uspokojení věřitelů. Materiál 
zde identifikuje změny výše srážek ze mzdy v absolutních částkách i poměrem k celkovému 
příjmu dlužníka a porovnává modely srážení s německou (rakouskou, slovenskou) úpravou. 

1. Varianty posunu hranice 

Z analýzy dat získaných od Českého statistického úřadu, Administrace insolvencí CITY 
TOWER, v.o.s., a elektronických formulářů v insolvenčním řízení byl sestaven profil 
průměrně-příjmového dlužníka v oddlužení. Z analyzovaných dat vyplynulo, že průměrný 
dlužník je osobou se středoškolským vzděláním bez maturity1 pracující nejčastěji v oblasti 
průmyslu a obchodu2. Průměrný čistý měsíční příjem dlužníka v insolvenčním řízení 
odhadujeme na 14-15 000 korun měsíčně3, tj. 18–19 000 hrubé mzdy. Průměrný dlužník má 
0,9 vyživovací povinnosti4. 

Dle statistik Českého statistického úřadu činí průměrná hrubá mzda osob se 
středoškolským vzděláním bez maturity za rok 2016 v odvětví průmyslu 25.373 Kč, 
v ubytovacích a stravovacích službách 14.377 Kč a ve stavebnictví 22.588 Kč. Průměrná 
mzda v ČR dle Českého statistického úřadu v prvním čtvrtletí 2018 činí 30.265 Kč5. Existují 
rozdíly mezi jednotlivými kraji. Například v prvním čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá 
mzda v Praze 36.758 Kč, kdežto v Královehradeckém kraji jen 26.663 Kč. 

V současnosti se z čisté měsíční mzdy dlužníka/povinného odečte základní částka, která 
nesmí být dlužníku/povinnému sražena ze mzdy, která činí úhrn 2/3 součtu částky 
životního minima jednotlivce (3.410 Kč v roce 2019) a částky normativních nákladů na 
bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu (6.223 Kč v roce 2019), 
tj. 6.429 Kč bez vyživované osoby, zvýšenou o ¼ za každou vyživovanou osobu, 
tj. 8.036 Kč při 1 vyživované osobě, 9.643 při 2 vyživovaných osobách atd. Následně se ze 
zbylé čisté měsíční mzdy odečte částka 9.643 Kč (součet životního minima a normativních 
nákladů na bydlení), která se dále dělí na třetiny. U dlužníka v insolvenčním řízení a 

                                                            
1 Z dotazníkového šetření na vzorku 250 administrovaných dlužníků vyplynulo, že středoškolské 
vzdělání bez maturity má 45 % lidí; 26 % má maturitu, základní vzdělání 21 %. Zdroj: Administrace 
insolvencí CITY TOWER, v.o.s., 2016. 
2 ČSÚ, 2016. Zdroj: Tab. A24: https://www.czso.cz/csu/czso/struktura-mezd-zamestnancu-2016.  
3 Bez darovacích smluv nebo smluv o důchodu poskytovaných třetími osobami. Zdroj: vzorek cca 13 000 
insolvenčních řízení zahájených po 1. 7. 2017. Zdroj: elektronické formuláře MSp, 2018. 
4 Průměrný dlužník má 0,68 dítěte ve společné domácnosti a 0,22 manželky, tj. 0,9 průměrné 
přepočtené vyživovací povinnosti pro účely zvýšení nezabavitelné částky podle § 1 nařízení 
o nezabavitelných částkách. Zdroj: elektronické formuláře MSp, 2018. 
5 ČSÚ, 2018. Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace.  
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u přednostních pohledávek se sráží dvě třetiny, u povinných v exekuci s nepřednostními 
pohledávkami pak jedna třetina.  

Obecně tedy platí, že dlužníku bez vyživovací povinnosti se veškeré příjmy nad 9.643 Kč 
se sráží bez omezení (tj. základní částka 6.429 Kč + 3.214 Kč za 1/3 ze součtu životního 
minima a normativních nákladů na bydlení), při jednom vyživovaném dítěti pak zůstane 
dlužníku částka 11.250 Kč bez ohledu na výši čisté mzdy atd. 

Při přípravě návrhu nařízení vlády byly zkoumány i varianty s nižší i vyšší hranicí. 

Hranice, nad kterou se sráží bez omezení, činí aktuálně součet částky životního minima 
jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (3.410+6.429) a 
nezabavitelné částky (2/3 × (3.410 + 6.429)). Nabízí se několik modifikací: 

• hranice stanovená na prostém součtu činí 16.071 Kč (9.643 + 6.429) 

• hranice stanovená na 1,5 násobku by činila 20.888 Kč ((1,5 × 9.643) + 6.429) 

• hranice stanovená na 2 násobek by činila 25.714 Kč ((2 × 9.643) + 6.429) 

• hranice stanovená na 3 násobek by činila 35.357 Kč ((3 × 9.643) + 6.429) 

Z výše uvedeného vyplývá, že dlužník v insolvenčním řízení typicky nedosahuje ani 
průměrné hrubé mzdy. Dále lze sledovat korelaci (teoreticky dokonce kauzalitu) mezi výší 
průměrného příjmu a nastavením hranice pro srážení bez omezení, jejichž hodnoty se 
pohybují v úzkém intervalu. To vede k tezi, že i poctiví dlužníci racionálně optimalizují 
maximální výši svých příjmů, neboť ani se zvýšením svého pracovního úsilí či zařazením 
na odpovědnější práci nejsou objektivně schopni zvýšit svůj životní standard, ale ani 
eventuálně uniknout z dluhové pasti splácení neustále narůstajícího, excesivního 
příslušenství. I z toho důvodu se návrh nařízení vlády zaměřuje na tuto skupinu osob, 
která by tímto byla motivována zvyšovat své příjmy alespoň na úroveň průměrně měsíční 
mzdy. 

Z těchto důvodů předkladatel považoval stanovení hranice na 1,5násobek příliš nízko, 
neboť by dostatečně nemotivovala středněpříjmové dlužníky/povinné, tj. dosahujíce 
příjmů 15–25 tis. Kč měsíčně, přičemž právě v této skupině se nachází průměrný dlužník. 
Na druhou stranu by hranice stanovená na 3násobek nepřiměřeně zvýhodňovala 
vysokopříjmové dlužníky/povinné, kteří pobírají nadprůměrnou mzdu a u kterých 
předkladatel nepovažuje v současné době za nutné posilovat motivační prvky. Tyto osoby 
nicméně budou též benefitovat ze zvýšení výše uvedené hranice, která zajistí zvýšení 
objemu finančních prostředků pro uspokojení jejich potřeb.  

Předkladatel ovšem zároveň sleduje i zájem věřitelů na uspokojení svých pohledávek jako 
zcela legitimní, a to zejména z příjmů těch osob, které jsou s ohledem na své relativně 
vyšší příjmy schopny reálně splácet své dluhy. Hranice stanovená na 2násobku, která je 
stanovena přibližně k průměrné mzdě v ČR, považuje předkladatel za nejvhodnější a 
značně kompromisní variantu, neboť cílí na středněpříjmové dlužníky/povinné, motivuje 
nízkopříjmové i středněpříjmové dlužníky/povinné zvyšovat své příjmy minimálně až do 
výše průměrné mzdy a zásadně neznevýhodňuje věřitele. 
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1.1. Tabulková část: varianty řešení – dvojnásobek a trojnásobek pro přednostní pohledávky: 

Tabulka prezentuje výpočet srážek z čisté mzdy u fyzických osob v různých příjmových skupinách 
pro přednostní pohledávky v případě zvýšení částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy podle 
§ 279 odst. 1 o. s. ř. srazí bez omezení (§ 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o nezabavitelných 
částkách) na dvojnásobek a trojnásobek. Tabulka porovnává výši srážek podle aktuální právní 
úpravy a v případě, že dojde ke zvýšení částky, nad kterou se sráží bez omezení, a to včetně 
porovnání změny uspokojení věřitelů a zvýšení reálných příjmů dlužníka. Žádným způsobem však 
nezohledňuje očekávaný efekt zvýšení příjmu dlužníka, z něhož budou srážky vypočítávány, neboť 
průměrnou míru takového zvýšení nelze predikovat; snížení uspokojení věřitele tak ukazuje pouze 
stavové hodnoty a je ve skutečnosti spíše virtuálním údajem. 

Čistá 
mzda 

(přibližná 
hrubá 
mzda) 

Počet 
vyživovanýc

h osob 

Současný stav 
(částka pro 

dlužníka/částk
a pro věřitele) 

Navrhovaný 
dvojnásobek 
(částka pro 

dlužníka/částk
a pro věřitele) 

Navrhovaný 
trojnásobek 
(částka pro 

dlužníka/částk
a pro věřitele) 

Zvýšení 
ponechané 

částky 
dlužníku 

(%) 
(pro 

trojnásobek
) 

Snížení 
uspokojení 
věřitele (%) 

(pro 
trojnásobek

) 

11.500 Kč 
(14.000 Kč) 

0 
7.983 Kč/  
3.517 Kč 

7.983 Kč/ 
3.517 Kč 

7.983 Kč/  
3.517 Kč 

0% 0% 

1 
9.021 Kč/  
2.479 Kč 

9.021 Kč/  
2.479 Kč 

9.021 Kč/  
2.479 Kč 

0% 0% 

2 
10.059 Kč/  

1.441 Kč 
10.059 Kč/  

1.441 Kč 
10.059 Kč/  

1.441 Kč 
0% 0% 

15.000 Kč 
(19.000 Kč) 

0 
9.150 Kč/  
5.850 Kč 

9.150 Kč/  
5.850 Kč 

9.150 Kč/  
5.850 Kč 

0% 0% 

1 
10.188 Kč/ 
4.812 Kč 

10.188 Kč/ 
4.812 Kč 

10.188 Kč/ 
4.812 Kč 

0% 0% 

2 
11.225 Kč/ 
3.775 Kč 

11.225 Kč/ 
3.775 Kč 

11.225 Kč/ 
3.775 Kč 

0% 0% 

18.000 Kč 
(26.000 Kč

) 

0 
9.338 Kč/ 
8.662 Kč 

10.150 Kč/ 
7.850 Kč 

10.150 Kč/ 
7.850 Kč 

+8,7% -9,4% 

1 
10.894 Kč/ 
7.106 Kč 

11.187 Kč/  
6.813 Kč 

11.187 Kč/ 
6.813 Kč 

+2,7% -4,1% 

2 
12.225 Kč/ 
5.775 Kč 

12.225 Kč/ 
5.775 Kč 

12.225 Kč/ 
5.775 Kč 

0% 0% 

21.000 Kč 
(28.000 Kč

) 

0 
9.338 Kč/ 
11.662 Kč 

11.150 Kč/ 
9.850 Kč 

11.150 Kč/ 
9.850 Kč 

+19,4% -15,5% 

1 
10.894 Kč/ 
10.106 Kč 

12.187 Kč/ 
8.813 Kč 

12.187 Kč/ 
8.813 Kč 

+11,9% -12,8% 

2 
12450 Kč/ 
8.550 Kč 

13.225 Kč/ 
7.775 Kč 

13.225 Kč/ 
7.775 Kč 

+6,2% -9% 

25.000 Kč 
(33.000 Kč) 

0 
9.338 Kč/ 
15.662 Kč 

12.450 Kč/ 
12.550 Kč 

12.483 Kč/ 
12.517 Kč 

+33,3% 
(+33,7%) 

-19,9%  
(-20%) 

1 
10.894 Kč/ 
14.106 Kč 

13.521 Kč/ 
11.479 Kč 

13.521 Kč/ 
11.479 Kč 

+24,1% -18,6% 

2 
12.450 Kč/ 
12.550 Kč 

14.558 Kč/ 
10.442 Kč 

14.558 Kč/ 
10.442 Kč 

+16,9% -16,8% 

28.000 Kč 
(38.000 Kč

0 
9.338 Kč/ 
18.662 Kč 

12.450 Kč/  
15.550 Kč 

13.483 Kč/ 
14.517 Kč 

+33,3% 
(+44,4%) 

-16,7% 
(-22,2%) 
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) 
1 

10.894 Kč/ 
17.106 Kč 

14.006 Kč/ 
13.994 Kč 

14.520 Kč/ 
13.480 Kč 

+28,6% 
(+33,3%) 

-18,2% 
(-21,2%) 

2 
12.450 Kč/ 
15.550 Kč 

15.558 Kč/ 
12.442 Kč 

15.558 Kč/ 
12.442 Kč 

+25% -20% 

 

2. Dopady na dlužníky/povinné a věřitele při zvýšení hranice na dvojnásobek 

Ministerstvo spravedlnosti provedlo analýzu dopadů pro oblast exekucí a insolvencí. Grafy 
jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu. 

Z analýz vyplývá, že zvýšení částky, od které se sráží bez omezení, neovlivní příjmy 
nízkopříjmových dlužníků/povinných, tj. pod částku 16.072 Kč (pro rok 2019) čistého 
příjmu měsíčně; míra uspokojení věřitelů rovněž zůstává stejná. To platí pro přednostní 
i nepřednostní pohledávky. 

Naopak u středněpříjmových dlužníků/povinných v příjmové skupině 16.073 Kč až 
25.715 Kč (průměrná čistá mzda v roce 2019 činí 23.774 Kč) dojde ke zvýšení částky, která 
bude po srážkách ze mzdy dlužníku/povinnému ponechána, oproti současnému stavu 
o cca 5–19 %. V případě, že nedojde k naplnění hypotézy, že dlužník/povinný svůj příjem 
zvýší, dojde pouze ke zvýšení reálných příjmů dlužníků/povinného za současného snížení 
částky distribuované mezi věřitele následovně: 

• Nepřednostní pohledávky: U povinných bez vyživovací povinnosti s čistými příjmy 
v intervalu od 16.073 Kč do 25.715 Kč, kterých se bezprostředně dotýkají navrhované 
změny, dojde k poklesu absolutní výše srážky v absolutních číslech o 1 Kč – 6.428 Kč 
(tj. pokles ve srážce o 10 % – 50 %), přičemž povinnému bude sráženo 22,1 % až 25,0 % 
jeho příjmů; za současného stavu je povinnému sráženo až 50,0 % (obojí platí pro čistý 
příjem ve výši 25.715 Kč). Pro komparaci, Rakousko sráží povinnému bez vyživovací 
povinnosti z průměrné mzdy 24,8 %. V případě povinného dosahujícího 120 % 
průměrné mzdy bude nově sráženo 32,4 %. 

• Přednostní pohledávky: U dlužníků/povinných bez vyživovací povinnosti s čistými 
příjmy v intervalu od 16.073 Kč do 25.715 Kč, dojde k poklesu absolutní výše srážky 
v absolutních číslech o 1 Kč – 3.214 Kč (tj. pokles ve srážce o 0,015 % – 20 %), přičemž 
povinnému bude sráženo až 50 % jeho příjmů (z čisté mzdy 25.715 Kč tedy bude nově 
provedena srážka ve výši 12.858 Kč); za současného stavu je povinnému sráženo až 
62,5 % (obojí platí pro čistý příjem ve výši 25.715 Kč). 

Tuto skutečnost ovšem nelze mít a priori za negativní, neboť s ekonomickou 
konjunkturou a zvýšením příjmů zaměstnanců od skončení poslední ekonomické krize 
dochází k permanentnímu růstu podílu sražené částky vůči čisté mzdě (v roce 2015 činila 
srážka 54,69 % průměrné čisté mzdy, zatímco v roce 2018 již činila 59,25 %; tj. v mezidobí 
došlo k nárůstu o 8,34 %). 

V případě, že bude naplněna hypotéza zvýšení příjmů dlužníků/povinných, kterou návrh 
nařízení sleduje, dojde ke zvýšení částky distribuované mezi věřitele. Ke zvýšení příjmů 
může přitom dojít mnoha způsoby, například pouhým přiznáním neoficiálních příjmů, 
uzavřením další pracovní smlouvy, výkonem samostatné výdělečné činnosti při 
zaměstnání, prací nad rámec stanovené pracovní doby (přesčas), směnami navíc, prací ve 
ztíženém pracovním prostředí, v noci, v sobotu, neděli či o svátku apod.  
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Například dlužníku v insolvenčním řízení s čistým příjmem ve výši 15.000 Kč bez 
vyživovací povinnosti je za současných podmínek srážena částka ve výši 5.850 Kč, pokud 
tento dlužník svůj příjem zvýší na 18.000 Kč, srážka bude činit 7.850 Kč. Tedy při 
přednostních pohledávkách z každých 3 korun navýšení, náleží 2 koruny věřiteli, 
u nepřednostních pohledávek pak 1 koruna. 

Pozitivní dopady navrhovaného řešení lze tedy vysledovat u nízkopříjmových 
dlužníků/povinných, kteří budou více motivováni dosahovat vyšší příjmů či přiznávat 
skryté příjmy ze šedé ekonomiky, čímž dojde ke zvýšení částky distribuované mezi 
věřitele. Dále také u středněpříjmových dlužníků/povinných, kteří budou motivováni 
zvyšovat svůj příjem nad hranici průměrné mzdy. V důsledku toho dojde k pozitivním 
dopadům na veřejné rozpočty v podobě vyššího výběru daní z příjmů a odvodů v oblasti 
sociální a zdravotního pojištění. Nařízení vlády obsahuje nejen motivační prvek, ale i 
sociální prvek, neboť narovnává alespoň částečně současný nepříznivý stav srážek do 
doby, než bude změněn systém výpočtu srážek stanovený v občanském soudním řádu. 

 

2.1. Tabulková část: Výpočet srážek z čisté mzdy u fyzických osob pro přednostní pohledávky 

Tabulka prezentuje výpočet srážek z čisté mzdy u fyzických osob ve vybraných průmyslových 
odvětvích pro přednostní pohledávky v případě zvýšení částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy 
podle § 279 odst. 1 o. s. ř. srazí bez omezení (§ 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o nezabavitelných 
částkách). Tabulka porovnání výši srážek podle aktuální právní úpravy a v případě, že dojde ke 
zvýšení částky, nad kterou se sráží bez omezení, a to včetně porovnání změny uspokojení věřitelů a 
zvýšení reálných příjmů dlužníka. Žádným způsobem však nezohledňuje očekávaný efekt zvýšení 
příjmu dlužníka, z něhož budou srážky vypočítávány, neboť průměrnou míru takového zvýšení 
nelze predikovat; snížení uspokojení věřitele tak ukazuje pouze stavové hodnoty a je ve skutečnosti 
spíše virtuálním údajem. 

Odvětví  

(čistá mzda) 

Počet 
vyživovaných 

dětí 

Současný stav 

(částka pro 
dlužníka/částka 

pro věřitele) 

Navrhovaný 
dvojnásobek 

(částka pro 
dlužníka/částka 

pro věřitele) 

Zvýšení 
ponechané 

částky 
dlužníku (%) 

Snížení 
uspokojení 
věřitele (%) 

Průměrná čistá 
mzda ČR 

(22.915 Kč) 

0 9.338 Kč/ 13.576 Kč 11.788 Kč/ 11.126 Kč +26% -18% 

(24.182 Kč) 1 10.894 Kč/ 13.288 Kč 13.248 Kč/ 10.934 Kč +21,6% -17,7% 

(25.799 Kč) 2 12.450 Kč/ 13.349 Kč 14.824 Kč/ 10.975 Kč +19,0% -17,8% 

Gastronomie 

(11.970 Kč) 

0 8.140 Kč/ 3.830 Kč 8.140 Kč/ 3.830 Kč 0% 0% 

(13.327 Kč) 1 9.630 Kč/ 3.697 Kč 9.630 Kč/ 3.697 Kč 0% 0% 

(14.854 Kč) 2 11.176 Kč/ 3.678 Kč 11.176 Kč/ 3.678 Kč 0% 0% 

Stavebnictví 

(17.627 Kč) 

0 9.338 Kč / 8.289 Kč 10.026 Kč/ 7.601 Kč +7,3% -8,3% 

(18.894 Kč) 1 10.894 Kč/ 8.000 Kč 11.485 Kč/ 7.409 Kč +5,4% -7,4% 
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(20.511 Kč) 2 12.450 Kč/ 8.061 Kč 13.062 Kč/ 7.449 Kč +4,9% -7,5% 

Průmysl 

(19.551 Kč) 

0 9.338 Kč/ 10.213 Kč 10.667 Kč/ 8.884 Kč +14,2% -13% 

(20.818 Kč) 1 10.894 Kč/ 9.924 Kč 12.127 Kč/8.691 Kč +11,3% -12,4% 

(22.435 Kč) 2 12.450 Kč/ 9.985 Kč 13.703 Kč/ 8.732 Kč +10% -12,5% 

 

3. Zrušení v modifikátorech součtů 

Ministerstvo spravedlnosti provedlo podrobnou analýzu ke změnám, které navrhovala 
připomínková místa v rámci připomínkového řízení. Předmětem analýzy byly dopady na 
výši srážky ze mzdy při zrušení modifikátoru součtu „2/3“ u výpočtu základní částky v § 1 
nařízení vlády a dopady na srážky ze mzdy při zvýšení násobku „¼“ na „½“ za vyživované 
osoby pro zvyšování nezabavitelné částky. 

Grafy jsou uvedeny na konci dokumentu. 

 

3.1. Zrušení 2/3 

§ 1 Nařízení vlády č. 595/2006 Sb. 

(1) Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena 
povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima 
jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního 
právního předpisu (dále jen "nezabavitelná částka") na osobu povinného, a jedné čtvrtiny 
nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Částka 
normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se stanoví pro byt užívaný na základě 
nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. 

Zrušením dvou třetin by došlo k razantnímu snížení uspokojení věřitelů. Například osoby 
bez vyživovací povinnosti s čistým příjmem ve výši 50 % průměrné mzdy, tj. 11.887 Kč, by 
došlo k poklesu srážky o 58,8 % (ze současných 15,3 % na 6,3 % u nepřednostních 
pohledávek a z 30,6 % na 12,6 % u přednostních pohledávek). 

U osoby s 1 vyživovací povinností s čistým příjmem ve výši 65 % průměrné mzdy, 
tj. 15.453 Kč, by došlo k poklesu ve srážce o 54,0 % (ze současných 32,0 % na 14,7 %) 
u přednostních a o 54,4 % (ze současných 16,0 % na 7,3 %) u nepřednostních pohledávek, 
přičemž dlužník/povinný musí dosahovat více než 50 % průměrné mzdy, aby mu bylo 
možné srážet. 

Plošné zvýšení základní částky postrádá jakýkoli motivační prvek, neboť dojde pouze ke 
zvýšení základní částky pro všechny dlužníky/povinné bez ohledu na výši příjmů.  

Z důvodu schválení sněmovní verze novely insolvenčního zákona navrhující minimální 
splátku, by toto zvýšení základní částky znemožnilo vstup do oddlužení všem osobám 
s příjmy do 13.000 Kč, neboť by jim nemohla být sražena minimální srážka; dle návrhu 
nařízení vlády by na minimální splátku nedosahovaly pouze osoby s příjmy do 9.700 Kč. 
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Pouhé plošné zvýšení nezabavitelné částky by mohlo vyústit v umělé nastavení příjmů 
dlužníků/povinných přesně na hranici této částky tak, aby již nebylo možné srážet.  

Návrh nařízení vlády se podle analýz jeví jako nejvhodnější řešení, neboť spojuje motivační 
prvek s prvkem pomoci dlužníkům/povinným spočívající ve zvýšení nezabavitelné částky. 
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3.2. Zrušení 2/3 a současné zvýšení na ½ u vyživovaných osob 

§ 1 Nařízení vlády č. 595/2006 Sb. 

(1) Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena 
povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima 
jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního 
právního předpisu (dále jen "nezabavitelná částka") na osobu povinného, a jedné čtvrtiny 
poloviny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. 
Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se stanoví pro byt užívaný na 
základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. 

(2) Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina polovina nezabavitelné částky, i 
když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna 
čtvrtina polovina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny 
ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z 
těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže 
výkon rozhodnutí dosud trvá. 

Stejně jako v předchozím případě by u osoby bez vyživovací povinnosti s čistým příjmem 
ve výši 50 % průměrné mzdy, tj. 11.887 Kč, došlo k poklesu srážky o 58,8 % (ze současných 
15,3 % na 6,3 % u nepřednostních pohledávek a z 30,6 % na 12,6 % u přednostních 
pohledávek).  

U osoby s 1 vyživovací povinností s čistým příjmem ve výši 65 % průměrné mzdy, 
tj. 15.453 Kč, by došlo k poklesu ve srážce o téměř 87 % (ze současných 16 % na 2,1 % 
u nepřednostních pohledávek a z 32 % na 4,3 % u přednostních pohledávek), přičemž 
dlužník/povinný musí dosahovat více než 50 % průměrné mzdy, aby mu bylo možné 
srážet.  

Osoba se 2 vyživovacími povinnostmi musí dosahovat příjmu více než 80 % průměrné 
čisté mzdy, tj. více než 19.019 Kč, aby bylo možné provést alespoň minimální srážku. 
V případě, že dlužník/povinný dosahuje příjmu ve výši 90 % průměrné mzdy, tj. 21.397 Kč, 
dojde u přednostních pohledávek k poklesu o 83,5 % (ze současných 39,9 % na 6,6 %) a 
u povinného u nepřednostních pohledávek dojde k poklesu o 86,7 % (ze současných 
24,9 % na 3,3 %)  

U osob se 3 vyživovacími povinnostmi musí být příjem vyšší než průměrná mzda, tedy více 
než 23.774 Kč, aby bylo možné provést alespoň minimální srážku. U osoby s příjmem ve 
výši 120 % průměrné mzdy, tj. 28.529 Kč dojde k poklesu ve srážce o 86,3 % 
u nepřednostních pohledávek a o 79,1 % u přednostních pohledávek.  

Změny navrhované připomínkovými místy není možné dle analýz provést bez současné 
změny systému srážek stanovené v občanském soudním řádu.  
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4. Komparace s Německem  

V Německu jsou výše srážek z čisté mzdy názorně stanoveny v tabulce, tzv. 
Pfändungstabelle6, která je přílohu k ustanovení § 850c Zivilprozessordnung ZPO7. Tato 
tabulka začíná na minimální nezabavitelné částce z čisté mzdy (1.139,99 €), postupuje po 
10 €, až po částku od které se sráží bez omezení (3.475,79 €, tj. 153 % průměrné německé 
čisté mzdy). Stanovuje přesnou srážku pro osoby bez vyživovací povinnosti a pro osoby 
s 1 až 5 vyživovacími povinnostmi. Z každých 10 € mzdy, které převyšují základní 
nezabavitelnou částku, jsou 3 € nezabavitelná, srazí se tedy 7 € (u jedné vyživovací 
povinnosti 5 €, u dvou vyživovacích povinností 3 €, u tří vyživovacích povinností 2 € a 
u čtyř vyživovacích povinností 1 €). Jednotlivé hranice, od kterých se sráží ze mzdy pro 
každou další vyživovanou osobu, jsou v rozestupech 430 €, 230 €, a dále po 240 € 
vzestupně dle výše mzdy. Tabulka se valorizuje každé dva roky k datu 1. 7. 

Systém výpočtu srážek ze mzdy u nepřednostních pohledávek je v Německu obdobný jako 
v ČR. Tedy je stanovena nezabavitelná částka a částka, nad kterou se sráží bez omezení. 
V ČR se finanční prostředky mezi nezabavitelnou částkou a částkou, nad kterou se sráží 
bez omezení, dělí na třetiny, přičemž se sráží při nepřednostních pohledávkách jedna 
třetina a při přednostních dvě třetiny. V Německu se z každých 10 €, které převyšují 
nezabavitelnou částku, sráží 7 €, při vyživovací povinnosti 5 €. V případě převodu měny 
v tabulce na české koruny lze zjistit, že v ČR jsou částky v současnosti postavené nízko 
oproti Německu, avšak po zvýšení částky, nad kterou se sráží bez omezení, navrhované 
v nařízení vlády, se alespoň na jedné straně ČR přibližuje německým částkám. 

Německo má stanovenou minimální nezabavitelnou částku na 1.139,99 €, tj. při současném 
kurzu 25,575 Kč/€ částka 29.155,24 Kč. Maximální hranice, tedy částka, nad kterou se 
v Německu sráží bez omezení je stanovena na 3.475,79 €, tj. v přepočtu 88.893,33 Kč, tedy 
153 % německé průměrné mzdy. Průměrná čistá mzda v Německu činí 2.270 €8, 
tj. 58.202,8 Kč. Minimální mzda v Německu činila pro rok 2018 1.498 €, tj. 38.311 Kč. 

V ČR činí minimální nezabavitelná částka pro rok 2019 6.429 Kč (pro 2018 6.226 Kč). 
Částka, nad kterou se sráží bez omezení, činí dle současné úpravy 16.072 Kč (pro rok 2018 
15.564 Kč). V předloženém nařízení vlády se hranice zvyšuje z částky 15.564 Kč na částku 
25.715 Kč (pro 2018 24.901 Kč). Průměrná čistá mzda v ČR pro 3Q činila 23.774 Kč. 
Minimální mzda v ČR činila 12.200 Kč. 

Při porovnání částek lze zjistit, že obecně v Německu se mzdy i částky pohybují cca ve výši 
3násobku oproti ČR. 

 

 

 

 

 
                                                            
6 https://www.schuldnerberatung-diskret.de/pfaendungstabelle 
7 Zivilprozessordnung (ZPO), spolkový zákon ze dne 12. září 1950, znovu vyhlášený dne 5. prosince 2005, 
ve znění pozdějších předpisů. In: Bundesgezetzblatt I S. 3202, 2005. 
8 https://www.reinisfischer.com/average-salary-european-union-2018 
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4.1. Porovnání částek ČR-Německo pro rok 2018: 

 ČR Německo Rozdíl (zaokrouhleno) 

Minimální nezabavitelná částka 6.226 Kč 29.155,24 Kč 4,5 násobek 

Částka, nad kterou se sráží bez omezení 15.564 Kč 88.893,33 Kč 5,7 násobek 

Průměrná čistá mzda 23.774 Kč 58.202,8 Kč 2,5 násobek 

Minimální mzda 12.200 Kč 38.311 Kč 3 násobek 

 

4.2. Z dat statistických úřadů lze komparovat taktéž mzdy osob v jednotlivých odvětvích 
v Německu9 a České republice10: 

 

                                                            
9 https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/EarningsLabourCosts/Earni
ngsEarningsDifferences/Tables/QuaterlyEarnings.html  
10 https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=849&ka
talog=30852&pvo=MZD02-A&pvo=MZD02-A&c=v3~6__RP2018QP3  
11 při kurzu k 8. 1. 2019 1 € = 25,64 Kč 

Odvětví Česká republika Německo Poměr 

Těžba a dobývání 33.935 Kč 4.080 € = 104.611,2 Kč11 3,1 násobek 

Stavebnictví 28.495 Kč 3.389 € = 86.893,7 Kč 3,05 násobek 

Zpracovatelský průmysl 31.057 Kč 4.150 € = 106.406 Kč 3,4 násobek 

Ubytování, stravování a 
pohostinství 

18.668 Kč 2.401 € = 61.561,6 Kč 3,2 násobek 

Informační a 
komunikační činnosti 

54.616 Kč 4.983 € = 127.764,12 Kč 2,3 násobek 

Vzdělávání 31.014 Kč 4.364 € = 111.893 Kč 3,6 násobek 

Administrativní a 
podpůrné činnosti 

21.105 Kč 2.680 € = 68.715,2 Kč 3,2 násobek 

Peněžnictví a 
pojišťovnictví 

51.407 Kč 5.280 € = 135.379,2 Kč 2,6 násobek 

Zdravotní a sociální 
péče 

34.131 Kč 3.882 € = 99.534,5 Kč 2,9 násobek 
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4.3. Srovnání srážek ze mzdy povinných v České republice a Německu pro nepřednostní 
pohledávky: 

Tabulka prezentuje komparaci výše srážek z čisté mzdy u fyzických osob v různých příjmových 
skupinách s různými počty vyživovaných osob v České republice a Německu. Tabulka porovnává 
výši srážek podle aktuální právní úpravy a v případě, že dojde ke zvýšení částky, nad kterou se sráží 
bez omezení a porovnání s  povinnými v Německu ve stejných příjmových skupinách se stejnými 
počty vyživovaných osob. 

 Česká republika Německo Rozdíl 

% 
průměrné 
čisté mzdy 

 

Povinný 

(počet 
vyživovan
ých osob) 

Čistá mzda 

(v Kč) 

Srážka 

(nepřednostní 
pohledávky) 

(po navýšení dle 
nařízení vlády) 

Srážka 
z čisté mzdy 

(%) 

(po navýšení 
dle nařízení 

vlády) 

Čistá mzda 

(v Kč; kurz 
k 8. 1. 2019 1 € 

= 25,64 Kč) 

Srážka 

(nepřednostní 
pohledávky) 

Srážka 
z čisté 
mzdy 

(%) 

(procentn
í body) 

50 0 11.887 1.820 (1.820) 15,3 (15,3) 29.101 0 0 15,3 p.b. 

 1 11.887 1.284 (1.284) 10,8 (10,8) 29.101 0 0 10,8 p.b. 

65 0 15.453 3.009 (3.009) 19,5 (19,5) 37.832 6.034 16 3,5 p.b. 

 1 15.453 2.473 (2.473) 16 (16) 37.832 0 0 16 p.b. 

80 0 19.019 6.162 (4.198) 32,4 (22) 46.562 12.136 26 6,4 p.b. 

 1 19.019 4.555 (3.662) 23,9 (19,3) 46.562 3.198 6,9 17 p.b. 

 2 19.019 3.126 (3.126) 16,4 (16,4) 46.562 120,5 0,26 16,1 p.b. 

90 0 21.397 8.540 (4.990) 39,9 (23,3) 52.383 16.264 31 8,9 p.b. 

 1 21.397 6.933 (4.455) 32,4 (20,8) 52.383 6.147 11,7 20,7 p.b. 

 2 21.397 5.326 (3.919) 24,9 (18,3) 52.383 2.479 5,2 19,7 p.b. 

 3 21.397 3.719 (3.383) 17,4 (15,8) 52.383 31 0,06 17,3 p.b. 

100 0 23.774 10.917 (5.783) 45,9 (24,3) 58.203 20.392 35 10,9 p.b. 

 1 23.774 9.310 (5.247) 39,2 (22) 58.203 9.096 15,6 23,6 p.b. 

 2 23.774 7.703 (4.711) 32,4 (19,8) 58.203 4.838 8,3 24,1 p.b. 

 3 23.774 6.096 (4.175) 25,6 (17,5) 58.203 1.800 3 22,6 p.b. 

120 0 28.529 15.672 (9.244) 54,9 (32,4) 69.844 28.469 40,7 14,2 p.b. 

 1 28.529 14.065 (7.637) 49,3 (26,8) 69.844 14.865 21,3 28 p.b. 

 2 28.529 12.458 (6.297) 43,7 (22) 69.844 9.453 13,5 30,2 p.b. 

 3 28.529 10.851 (5.761) 38 (20,2) 69.844 5.262 7,5 30,5 p.b. 

140 0 33.284 20.427 (13.999) 61,4 (42) 81.484 36.546 44,9 16,5 p.b. 

160 0 38.038 25.181 (18.753) 66,2 (49,3) 93.125 45.935 49 17,2 p.b. 

200 0 47.548 34.691 (28.263) 73 (59,4) 116.406 69.216 59,5 13,5 p.b. 
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Z porovnávací tabulky lze dovodit, že za současné právní úpravy je povinným v exekuci 
sráženo na nepřednostní pohledávky vždy více, než je tomu v Německu. Při porovnání 
dlužníků/povinných se stejnou výší mzdy (např. 65 % z průměrné čisté mzdy) v Německu 
a ČR, lze dospět k závěru, že jsou pravidla v ČR přísnější a dlužníkům/povinným zůstává 
méně, než dlužníku/povinnému se stejnou mzdou v Německu. V Německu například 
dlužníku/povinnému dosahujíc pouze 50 % průměrné mzdy není sraženo nic. Oproti 
tomu dlužníku/povinnému v ČR je sraženo 15,3 % mzdy. Při vyživovacích povinnostech 
jsou rozdíly ještě mnohem znatelnější. Německému dlužníku/povinnému s jednou a více 
vyživovanými osobami je sráženo nejčastěji mezi 16–24 % ze mzdy. 

Navrhovaným zvýšením částky, nad kterou se sráží bez omezení se částečně proluka mezi 
německou a českou výší srážek částečně narovnává. Lze to však považovat pouze za první 
krok k optimalizaci srážek ze mzdy.  
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Grafy 

Grafy reprezentují výši srážek z čisté mzdy pro přednostní a nepřednostní pohledávky u osob bez 
vyživovací povinnosti, s 1 vyživovací povinností, se 2 vyživovacími povinnostmi a 3 vyživovacími 
povinnostmi. Osa x znázorňuje procenta průměrné čisté mzdy, osa y znázorňuje výši srážky ze 
mzdy. 

 

Červená plná čára představuje současnou srážku z čisté mzdy. 

Červená přerušovaná čára představuje srážku ze mzdy při zvýšení hranice, nad kterou se sráží 
bez omezení na dvojnásobek. 

Fialová plná čára představuje srážku z čisté mzdy při zrušení „2/3“ u nezabavitelné částky. 

Fialová přerušovaná čára představuje srážku z čisté mzdy při zrušení „2/3“ u nezabavitelné 
částky při zvýšení hranice, nad kterou se sráží bez omezení na dvojnásobek. 

Tmavě zelená (petrolejová) plná čára představuje srážku z čisté mzdy při zvýšení nezabavitelné 
částky z jedné čtvrtiny na jednu polovinu u vyživovaných osob. 

Tmavě zelená (petrolejová) přerušovaná čára představuje srážku z čisté mzdy při zvýšení 
nezabavitelné částky z jedné čtvrtiny na jednu polovinu u vyživovaných osob při zvýšení 
hranice, nad kterou se sráží bez omezení na dvojnásobek. 

Světle oranžová plná čára představuje srážku z čisté mzdy při zrušení „2/3“ u nezabavitelné 
částky a současném zvýšení nezabavitelné částky z jedné čtvrtiny na jednu polovinu u 
vyživovaných osob.  

Světle oranžová přerušovaná čára představuje srážku z čisté mzdy při zrušení „2/3“ u 
nezabavitelné částky a současném zvýšení nezabavitelné částky z jedné čtvrtiny na jednu 
polovinu u vyživovaných osob při zvýšení hranice, nad kterou se sráží bez omezení na 
dvojnásobek. 

Světle modrá tečkovaná čára představuje srážky ze mzdy v Německu. 

Tmavě zelená tečkovaná čára představuje srážky ze mzdy na Slovensku.  

Světle zelená tečkovaná čára představuje srážky ze mzdy v Rakousku. 
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a. Výše srážek z čisté mzdy na nepřednostní pohledávky pro osobu bez vyživovací povinnosti 

 
 

b. Výše srážek z čisté mzdy na nepřednostní pohledávky pro osobu bez vyživovací povinnosti 
v procentech 

 

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

 35 000

 40 000

50 65 80 90 100 120 140 160 200

Výše srážek z čisté mzdy na nepřednostní pohledávky pro osobu bez 
vyživovací povinnosti

Srážka z čisté mzdy

Srážka z čisté mzdy
(novela nařízení)

Srážka z čisté mzdy po
zrušení 2/3

Srážka z čisté mzdy po
zrušení 2/3 (novela
nařízení)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

50 65 80 90 100 120 140 160 200

Výše srážek z čisté mzdy na nepřednostní pohledávky pro osobu bez 
vyživovací povinnosti

Srážka z čisté mzdy

Srážka z čisté mzdy
(novela nařízení)

Srážka z čisté mzdy po
zrušení 2/3

Srážka z čisté mzdy po
zrušení 2/3 (novela
nařízení)

Německo

Slovensko

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9EJVT74)



15 

c. Výše srážek z čisté mzdy na přednostní pohledávky pro osobu bez vyživovací povinnosti 

 
 

d. Výše srážek z čisté mzdy na přednostní pohledávky pro osobu bez vyživovací povinnosti v 
procentech 
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e. Výše srážek z čisté mzdy na nepřednostní pohledávky pro osobu s 1 vyživovací povinností 

 
 

f. Výše srážek z čisté mzdy na nepřednostní pohledávky pro osobu s 1 vyživovací povinností 
v procentech 
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g. Výše srážek z čisté mzdy na přednostní pohledávky pro osobu s 1 vyživovací povinností 
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i. Výše srážek z čisté mzdy na nepřednostní pohledávky pro osobu se 2 vyživovacími 
povinnostmi 

 
 

j.  Výše srážek z čisté mzdy na nepřednostní pohledávky pro osobu se 2 vyživovacími 
povinnostmi v procentech 
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k. Výše srážek z čisté mzdy na přednostní pohledávky pro osobu se 2 vyživovacími 

povinnostmi 
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l. Výše srážek z čisté mzdy na přednostní pohledávky pro osobu se 2 vyživovacími 
povinnostmi v procentech 
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n.  Výše srážek z čisté mzdy na nepřednostní pohledávky pro osobu se 3 vyživovacími 
povinnostmi v procentech 
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p. Výše srážek z čisté mzdy na přednostní pohledávky pro osobu se 3 vyživovacími 
povinnostmi v procentech 
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