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VI. 
 

V y p o ř á d á n í  p ř i p o m í n e k  

k 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) 
 

 
 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 10. 12. 2018, s termínem dodání stanovisek 
do 7. 1. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující resortně členěné tabulce obsahující vypořádání uplatněných připomínek. 
 
 

Připomínkové místo Připomínka Způsob vypořádání 

ÚVČR – KLP 
 
Ing. Radek Hábl  
  

1. 
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva navrhuje úpravu §1 odst. 1 
nařízení vlády vypustit slova „dvou třetin“ a slovo „čtvrtiny“ 
nahradit slovem „poloviny“ s odůvodněním, že návrh nezohledňuje 
fakt, že lidem v exekuci zůstává po srážkách z příjmu často méně, 
než kolik mají garantováno v dávkových systémech. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo spravedlnosti provedlo zevrubnou analýzu srážek 
ze mzdy při modifikaci navrhovaných úprav ze strany ÚV ČR 
– KLP. Tyto analýzy jsou uvedeny v příloze odůvodnění.  
Z analýzy vyplývá, že například u 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 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. U osob se 3 vyživovacími 
povinnostmi musí být příjem vyšší než průměrná mzda, tedy 
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23.774 Kč, aby bylo možné provést alespoň minimální srážku, 
přičemž dojde k poklesu ve srážce o 86 %.  
Navrhované změny by tedy měly dramatický dopad do 
uspokojení věřitelů/oprávněných, vedly by k prodloužení 
vymáhání pohledávek za povinnými a snížení uspokojení 
věřitelů v insolvenčním řízení, to vše s možnými negativními 
dopady na dlužníky/povinné. Zevrubná analýza dopadů a 
možných variant řešení sledujícího cíl naznačený 
připomínkovým místem by měla být součástí přezkoumání 
účinnosti a vhodnosti systému srážek stanoveného 
v občanském soudním řádu, kterou předkladatel zamýšlí 
provést v návaznosti na navrženou novelu nařízení, a to 
v souladu s politickými diskuzemi na toto téma. Tato 
připomínka je rovněž protichůdná s připomínkou Ministerstva 
financí a vyhovění jí by mohlo způsobit vznik rozporu s jiným 
připomínkovým místem. 
 

2. 
Zmocněnkyně vlády pro lidská práva dále navrhuje zrušit § 2 
nařízení vlády, neboť hranice, nad kterou se sráží bez omezení, 
nemotivuje dlužníky s vyššími než průměrnými příjmy. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 279 odst. 3 stanoví „Vláda České republiky 
stanoví nařízením částku, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy 
vypočtené podle odstavce 1 věty první bez omezení. Takto 
zjištěná plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se připočte ke 
druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k 
uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte 
k první třetině.“ 
Tímto ustanovením je dána Ministerstvu spravedlnosti 
prováděcí povinnost, přičemž není možné zrušit § 2 bez 
náhrady. I v tomto případě by navrhovaná změna mohla mít 
dramatický dopad na věřitele/oprávněné i dlužníky/povinné. 
Zevrubná analýza dopadů a možných variant řešení sledujícího 
cíl naznačený připomínkovým místem by měla být součástí 
přezkoumání účinnosti a vhodnosti systému srážek 
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stanoveného v občanském soudním řádu, kterou předkladatel 
zamýšlí provést v návaznosti na navrženou novelu nařízení, a 
to v souladu s politickými diskuzemi na toto téma. 
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj doporučují v úvodní větě nařízení 
v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doplnit výčet 
novel, které měnily § 279 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu, a to např. zákon č. 133/1982 Sb., zákon 
č. 519/1991Sb., zákon č. 24/1993 Sb., zákon č. 264/2006 Sb.  
 

Akceptováno. 
 
 

Ministerstvo vnitra 
 
Mgr. Klára 
Štěpánková 
 

1. 
Ministerstvo vnitra navrhuje doplnit výčet novel, které měnily 
§ 279 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
 

Akceptováno. 
 
 

2. 
Ministerstvo vnitra doporučuje doplnit odůvodnění návrhu o 
vyhodnocení dopadů návrhu v oblasti exekucí a výkonu rozhodnutí. 

Akceptováno. 
 
Ministerstvo spravedlnosti provedlo analýzu dopadů pro oblast 
exekucí a insolvencí, a to včetně komparace se zahraničními 
modely provádění srážek, která je přílohou odůvodnění.  
Z analýzy například vyplývá, že navrhovaná změna nebude mít 
žádný dopad na výši srážky pro věřitele u nízkopříjmových 
povinných/dlužníků s čistými příjmy do 16.072 Kč bez ohledu 
na to, zda se sráží pro přednostní nebo pro nepřednostní 
pohledávky.  
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, přičemž povinnému bude sráženo 
až 25,0 % jeho příjmů; za současného stavu je povinnému 
sráženo až 50,0 % (obojí platí pro čistý příjem ve výši 
25.715 Kč).  
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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, přičemž povinnému 
bude sráženo až 50 % jeho příjmů; za současného stavu je 
povinnému sráženo až 62,5 % (obojí platí pro čistý příjem ve 
výši 25.715 Kč).  

Ministerstvo 
životního prostředí 
 
Mgr. et Mgr. Pavel 
Krejčí 
 

1. 
Ministerstvo životního prostředí poukazuje na nesouladné 
informace ohledně částky, nad kterou se sráží bez omezení a 
navrhují informace opravit nebo vysvětlit. 
 

Akceptováno.  

2. 
Ministerstvo životního prostředí doporučuje v materiálu vysvětlit 
souvislost mezi dvojnásobkem životního minima a normativních 
nákladů s poměrem průměrné mzdy dlužníků a ostatních, a dále jak 
je zohledněna mzda v jednotlivých krajích a profesích, jestliže 
hranice nezabavitelného minima je pro všechny v celé ČR jednotná. 

Vysvětleno. 
 
Průměrná hrubá mzda v ČR dle Českého statistického úřadu 
(ČSÚ) v třetím čtvrtletí 2018 činila 31.516 Kč. Dle ČSÚ 
skutečně 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. 
Dále dle statistik ČSÚ činila průměrná hrubá mzda osob se 
středoškolským vzděláním bez maturity v odvětví průmyslu 
25.373 Kč, v ubytovacích a stravovacích službách 14.377 Kč a 
ve stavebnictví 22.588 Kč (za rok 2016). 
Na druhou stranu z analýzy vyplývá, že typický dlužník v 
oddlužení je osobou se středoškolským vzděláním bez maturity 
pracující nejčastěji v oblasti průmyslu a obchodu. Průměrný 
čistý měsíční příjem dlužníka odhadujeme na 14-15 tis. Kč, 
tj. ekvivalent 18-19 tis. hrubé mzdy. Dále bylo zjištěno, že 
průměrný dlužník má 0,9 vyživovací povinnosti.  
Stanovení hranice na dvojnásobek zvýhodňuje osoby žijící 
v krajích s nižšími mzdami, které tak mají prostor zvyšovat své 
příjmy až na hranici průměrné mzdy. Naproti tomu osoby žijící 
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v Praze, kde je průměrná mzda vyšší, jsou motivovány pouze 
ty, které výše průměrné mzdy nedosahují. Navrhovaný 
dvojnásobek je nicméně kompromisním řešením z hlediska 
výší mezd v jednotlivých krajích a oblastí profesí. 
 

Ministerstvo financí 
 
Ing. František 
Cvengroš, CSc. 
JUDr. Stanislava 
Vosková 

1. 
Ministerstvo financí požaduje zvýšení hranice v menším rozsahu 
než dvojnásobek současného stavu s odůvodněním, že takto výrazné 
zvýšení může mít negativní dopad na věřitele a tím by mohlo dojít 
k promítnutí do podnikatelského prostředí i do rozpočtu veřejných 
institucí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo spravedlnosti provedlo analýzu dopadů pro oblast 
exekucí a insolvencí, a to včetně komparace se zahraničními 
modely provádění srážek, která je přílohou odůvodnění.  
Z analýzy například vyplývá, že navrhovaná změna nebude mít 
žádný dopad na výši srážky pro věřitele u nízkopříjmových 
povinných/dlužníků s čistými příjmy do 16.072 Kč bez ohledu 
na to, zda se sráží pro přednostní nebo pro nepřednostní 
pohledávky.  
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, přičemž povinnému bude sráženo 
až 25,0 % jeho příjmů; za současného stavu je povinnému 
sráženo až 50,0 % (obojí platí pro čistý příjem ve výši 
25.715 Kč).  
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, přičemž povinnému 
bude sráženo až 50 % jeho příjmů; za současného stavu je 
povinnému sráženo až 62,5 % (obojí platí pro čistý příjem ve 
výši 25.715 Kč).  
Navrhovaná úprava je kompromisním řešením, které 
ponechává věřitelům/oprávněným 100% podíl na příjmech 
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dlužníka/povinného nad relevantní hranici, zároveň však 
umožňuje dlužníkům/povinným participovat na růstu jeho 
příjmu alespoň omezenou měrou. Zvolené řešení reflektuje 
poznatky z aplikační praxe a představuje alespoň částečnou 
obranu proti přesunu dlužníků/povinných do šedé ekonomiky, 
který poškozuje věřitele/oprávněné, dlužníky/povinné i stát a 
veřejné rozpočty. V této podobě rovněž odpovídá politickým 
dohodám.   
 

2. 
Ministerstvo financí požaduje lepší vysvětlení s uvedením 
konkrétních příkladů, jak budou dlužníci motivováni ke zvýšení 
přiznaných příjmů nad navrhovanou hranici, od které je možné 
provádět srážky bez omezení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Návrh nařízení vlády primárně cílí na skupinu dlužníků 
s příjmy do výše průměrné hrubé mzdy, které má motivovat 
zvýšit své příjmy nebo přiznávat své skryté příjmy, neboť 
z analyzovaných dat, kterou budou přílohou odůvodnění, 
vyplývá, že průměrný dlužník dosahuje čistého příjmu 
14 - 15 tis. měsíčně, přitom tyto osoby pracují v oblastech 
s průměrnou hrubou mzdou mezi 14 - 25 tis. měsíčně. U 
vysokopříjmových dlužníků nepovažujeme v současné době za 
nutné posilovat motivační prvky. Tyto osoby budou rovněž 
benefitovat ze zvýšení výše uvedené hranice, která zajistí 
zvýšení objemu finančních prostředků pro uspokojení svých 
potřeb. Předkladatel ovšem rovněž sleduje jako zcela legitimní 
i zájem věřitelů na uspokojení svých pohledávek, a to zejména 
z příjmů těch osob, které jsou s ohledem na své relativně vyšší 
příjmy schopny své dluhy reálně splácet.   
 

Ministerstvo financí doporučuje zvýšit hranici až po přijetí novely 
insolvenčního zákona. 

Vysvětleno. 
 
Účinnost nařízení vlády je navrhována na 1. 7. 2019, tedy k 
očekávanému datu nabytí účinnosti novely insolvenčního 
zákona. Předkladatel přitom považuje za racionální účinnost 
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těchto změn svázat ke stejnému datu. To rovněž odpovídá 
politickým dohodám. 
 

3. 
Ministerstvo financí doporučuje vyjasnit odůvodnění důvodové 
zprávy, a jak předkladatel dospěl k uvedeným částkám.  
 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 
JUDr. Eva Rothová 
 

1. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí požaduje v § 1 odst. 1 
vypuštění slov „dvou třetin“. Požadavek odůvodňuje nedostatečnou 
částkou, která dlužníkovi zůstává po sražení, typicky u 
nízkopříjmových osob a tím podporu v závislosti na dávkových 
systémech. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Zrušením dvou třetin by došlo k většímu až razantnímu snížení 
uspokojení věřitelů, než k jakému by došlo nařízením vlády 
(viz grafy v příloze odůvodnění). Plošné zvýšení základní 
částky postrádá jakýkoli motivační prvek, neboť dojde pouze 
ke zvýšení základní částky pro všechny dlužníky 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. 
Pouhým plošným zvýšením základní částky by mohlo vyústit 
v umělém nastavení příjmů dlužníků přesně nad hranici 
základní částky tak, aby již nebylo možné srážet. 
Dále vizte vypořádání připomínky ÚVČR – KLP výše. 
Návrh nařízení vlády se i podle analýz jeví jako nejvhodnější 
řešení, neboť spojuje motivační prvek s prvkem pomoci 
dlužníkům spočívající ve zvýšení nezabavitelné částky. 
Navrhovaná změna by mohla mít dramatický dopad na 
věřitele/oprávněné i dlužníky/povinné. Zevrubná analýza 
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dopadů a možných variant řešení sledujícího cíl naznačený 
připomínkovým místem by měla být součástí přezkoumání 
účinnosti a vhodnosti systému srážek stanoveného 
v občanském soudním řádu, kterou předkladatel zamýšlí 
provést v návaznosti na navrženou novelu nařízení, a to 
v souladu s politickými diskuzemi na toto téma. 
 

2. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje upravit odůvodnění 
o statistické údaje ohledně hranice, nad kterou se sráží bez omezení. 
 

Akceptováno.  
 
 

SP ČR 
 
JUDr. Jitka 
Hejduková 
Mgr. Renáta 
Zbranková 
 

1. 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky návrh předkladatele vítá, 
avšak vyslovuje obavu nad efektivitou návrhu v praxi a doplnění o 
analytické údaje. 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo spravedlnosti provedlo analýzu, která je přílohou 
odůvodnění. 
 

2. 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky poukazuje, že návrh 
neřeší složitost a přežilost stávající úpravy výkonu 
rozhodnutí/exekuce srážkami ze mzdy zejména způsob a náročnost 
výpočtu a administrace těchto srážek a znovu požaduje, aby byl 
zapojen do přípravy legislativních návrhů v této oblasti, která se 
členských firem jako zaměstnavatelů i věřitelů zásadně dotýká. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje, že stávající právní 
úprava výkonu rozhodnutí či exekuce je stanovena zákonem 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. Zásadní koncepční změny tedy nelze řešit jiným 
způsobem než na úrovni novely zákona. 
Předkladatelem navrhované nařízení vlády upravuje pouze 
dílčí parametrickou změnu, k jejímuž stanovení byla § 278 a 
§ 279 odst. 2 občanského soudního řádu zmocněna vláda. 
S ohledem na dosahovaný cíl, kterým je zvýšení motivace 
dlužníků navyšovat své příjmy, se zvýšení hranice pro 
neomezené srážení zbytku čisté mzdy jeví jako adekvátní 
řešení. V daném ohledu je tudíž logické, že naopak nedochází 
ke změně výpočtu základní, tzv. nezabavitelné částky. 
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UZS ČR 
 
Mgr. Jakub Machytka 
 

1. 
Unie zaměstnavatelských svazů České republiky schvaluje záměr 
předkladatele, avšak považuje navrhované zvýšení za razantní a 
výrazně skokové, přičemž materiály předložené do mezirezortního 
připomínkového řízení neobsahují jakoukoli konkrétnější analýzu 
dopadů tohoto zvýšení na vymahatelnost pohledávek v exekučním, 
popř. oddlužovacím řízení. Domnívají se, že bez této analýzy (a 
také u vědomí připravovaných dalekosáhlých změn exekučního 
řádu, v jejichž kontextu je návrh nařízení nezbytně třeba vnímat) 
nelze k návrhu změny nařízení zaujmout kvalifikované stanovisko. 
 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo spravedlnosti provedlo analýzu dopadů na 
exekuční i insolvenční řízení, na výši srážky i uspokojení 
věřitele. Analýza je součástí  přílohy odůvodnění. 

 2. 
UZS ČR upozorňuje na nutnost ošetřit u v současnosti běžících 
insolvenčních řízení případy, kdy dlužník v důsledku zvýšení 
částky, nad níž se příjem strhává bez omezení, nezvládne splatit 
30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. V takových případech by, 
vzhledem k tomu, že způsob výpočtu srážek nemůže dlužník 
ovlivnit, mělo být splnění oddlužení uznáno. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno.  
 
Na tyto situace již existuje právní nástroj zakotvený v § 415 
insolvenčního zákona, který stanoví, že „Je-li hodnota plnění, 
které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší 
než 30 % jejich pohledávek nebo je-li hodnota plnění, které při 
splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé při postupu 
podle § 398 odst. 4, nižší než 50 % nebo nedosahuje-li nejnižší 
hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, 
může insolvenční soud přesto přiznat dlužníku osvobození od 
placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve 
kterém dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh 
dlužníka a za předpokladu, že dlužník prokáže, že požadované 
hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které 
nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na 
uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než 
částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl 
řešen konkursem. Ustanovení § 414 odst. 2 a 3 platí obdobně.“  
Posouzení, zda dlužníkovi bude přiznáno osvobození, je tedy 
ponecháno na úvaze soudu. Ministerstvo spravedlnosti má za 
to, že zvýšení nezabavitelné částky spadá do okolností, které 
dlužník nezavinil. Je potřeba však ponechat úvahu na dlužníku, 
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kterému toto zvýšení hranic způsobí nesplnění hranice 30 % 
pouze o částky v řádech pár desítek tisíc či pár procent, zda by 
eventuálně neměl dorovnat rozdíl mimořádnou splátkou, neboť 
zákon explicitně nezakazuje splácet i z nezabavitelné částky. 
Ministerstvo spravedlnosti nepovažuje za vhodné řešení 
vztahovat návrh nařízení vlády pouze na dlužníky, jejichž 
řízení by bylo zahájeno až po účinnosti nařízení, neboť by 
vznikly nedůvodné rozdíly a došlo by ke znevýhodňování. 
 

HK ČR 
 
 

1. 
Hospodářská komora upozorňuje, že navrhovaná úprava neřeší 
stávající nedostatky právní úpravy srážek ze mzdy, které jsou 
nicméně řešitelné pouze na úrovni zákona (jednotlivých procesních 
předpisů), a obává se, že nepovede k zamýšlenému cíli - tj. k větší 
motivaci dlužníků dosahovat vyšších výdělků. 
 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje, že stávající právní 
úprava výkonu rozhodnutí či exekuce je stanovena zákonem 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. Zásadní koncepční změny tedy nelze řešit jiným 
způsobem než na úrovni novely zákona. 
Předkladatelem navrhované nařízení vlády upravuje pouze 
dílčí parametrickou změnu, k jejímuž stanovení byla § 278 a 
§ 279 odst. 2 občanského soudního řádu zmocněna vláda. 
S ohledem na dosahovaný cíl, kterým je zvýšení motivace 
dlužníků navyšovat své příjmy, se zvýšení hranice pro 
neomezené srážení zbytku čisté mzdy jeví jako adekvátní 
řešení. V daném ohledu je tudíž logické, že naopak nedochází 
ke změně výpočtu základní, tzv. nezabavitelné částky. 
 

2. 
HK ČR dlouhodobě upozorňuje na častou absenci zpracování 
hodnocení dopadů regulace, které chybí i u tohoto předloženého 
materiálu. Bez kvalitních analytických podkladů je obtížné se 
kvalifikovaně k předloženému materiálu vyjádřit, protože má dopad 
na více skupin dlužníků (v insolvenčním řízení, ve výkonu 
rozhodnutí, v exekuci).  

Vysvětleno. 
 
Tomuto materiálu byla udělena výjimka v souladu s postupem 
předvídaným Legislativními pravidly vlády. Ministerstvo 
spravedlnosti zpracovalo podrobnou analýzu, která je přílohou 
odůvodnění. 
Ministerstvo spravedlnosti při zpracování návrhu nařízení 
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HK ČR si je jist, že předkladatel příslušné analýzy pečlivě provedl, 
aby zvolil navrhovanou variantu. Formálně je však návrh předložen 
jako invariantní, nepoukazuje na žádnou alternativu, jak motivovat 
dlužníky k vyšším výdělkům, a jakoby ani nezdůvodňoval, proč je 
zvolené řešení nejvhodnější. HK ČR se domnívá, že i pro zaujetí 
kompetentní pozice jednotlivými členy vlády bude vhodné návrh 
doplnit resortem provedenou detailní analýzou s vyhodnocením 
původně zvažovaných variant. 
 

vlády zanalyzovalo více variant řešení, včetně modelů s nižší i 
vyšší hranicí, nad kterou se sráží bez omezení. Z analýz se 
podává, že dopad na věřitele není nikterak zásadní, naopak 
v případě očekávaného zvýšení příjmů dlužníka dojde 
k pozitivnímu vlivu na věřitele. Návrh nařízení také napravuje 
dlouhodobě nepříznivý stav, který panuje v systému srážek. 
Analýza je přílohou odůvodnění. 
 

 3. 
Z předkládaného materiálu není zřejmé, proč předkladatel využívá 
aritmetický průměr mezd. HK ČR se domnívá, že je vhodnější užít 
spíše mediánových hodnot, což platí o to více v proponovaném 
případě, protože aritmetický průměr je zatížen zejména lidmi s 
extrémně vysokými příjmy, kteří ale nejsou primárně dotčeni 
předmětnou právní úpravou (nejsou povinnými v exekučních 
řízeních, a už vůbec nejsou v úpadkové situaci). 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo spravedlnosti záměrně vybralo aritmetický 
průměr mezd namísto mediánových hodnot. Průměrná mzda je 
rozšířenějším a více užívaným ukazatelem, taktéž právě 
průměrná mzda je užívána pro komparaci se zahraničím. Výše 
příjmů průměrného dlužníka nedosahuje výše průměrné mzdy, 
i z toho důvodu se cílovou skupinou stali dlužníci 
nízkopříjmový a středněpříjmový. Dlužník je motivován 
přiblížit svůj příjem na hranici průměrné mzdy. Pro komparaci 
například Německo má hranici, nad kterou se sráží bez 
omezení, stanovenou na 153 % německé průměrné mzdy. 
 

4. 
Přechodné ustanovení výrazně zasáhne do probíhajících exekučních 
a insolvenčních řízení, v tomto ohledu je absence bližšího 
odůvodnění dopadů zvláště problematická – např. u některých 
úpadců může tato situace vést k tomu, že nově nesplní podmínky 
oddlužení, u povinných v exekuci povede snížení srážek ze mzdy k 
tomu, že exekuční orgán bude nucen přistoupit k více invazivnímu 
způsobu vedení exekučního řízení. 

Vysvětleno. 
 
Na tyto situace již existuje právní nástroj zakotvený v § 415 
insolvenčního zákona, který stanoví, že „Je-li hodnota plnění, 
které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší 
než 30 % jejich pohledávek nebo je-li hodnota plnění, které při 
splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé při postupu 
podle § 398 odst. 4, nižší než 50 % nebo nedosahuje-li nejnižší 
hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, 
může insolvenční soud přesto přiznat dlužníku osvobození od 
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placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve 
kterém dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh 
dlužníka a za předpokladu, že dlužník prokáže, že požadované 
hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které 
nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na 
uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než 
částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl 
řešen konkursem. Ustanovení § 414 odst. 2 a 3 platí obdobně.“  
Posouzení, zda dlužníkovi bude přiznáno osvobození, je tedy 
ponecháno na úvaze soudu. Ministerstvo spravedlnosti má za 
to, že zvýšení nezabavitelné částky spadá do okolností, které 
dlužník nezavinil. Je potřeba však ponechat úvahu na dlužníku, 
kterému toto zvýšení hranic způsobí nesplnění hranice 30 % 
pouze o částky v řádech pár desítek tisíc či pár procent, zda by 
eventuálně neměl dorovnat rozdíl mimořádnou splátkou, neboť 
zákon explicitně nezakazuje splácet i z nezabavitelné částky. 
Ministerstvo spravedlnosti nepovažuje za vhodné řešení 
vztahovat návrh nařízení vlády pouze na dlužníky, jejichž 
řízení by bylo zahájeno až po účinnosti nařízení, neboť by 
vznikly nedůvodné rozdíly a došlo by ke znevýhodňování. 
 

Exekutorská komora 
ČR 
 
 
 

1. 
EK ČR považuje za nevhodné, že nebylo zpracováno hodnocení 
dopadů regulace, jakkoliv se takový postup zakládá na výjimce 
udělené Předsedou legislativní rady vlády, který je ale současně 
předkladatelem, což je samo o sobě problematické. EK ČR 
upozorňuje na chybějící věcnou argumentaci v odůvodnění. 
Požaduje provést analýzu dopadů na různé dlužnické skupiny. Dále 
upozorňuje, že pro stanovení hranice na dvojnásobku chybějí 
empirická a tvrdá data. 

Vysvětleno. 
 
Tomuto materiálu byla udělena výjimka v souladu s postupem 
předvídaným Legislativními pravidly vlády. Ministerstvo 
spravedlnosti zpracovalo podrobnou analýzu, která je přílohou 
odůvodnění. 
Ministerstvo spravedlnosti při zpracování návrhu nařízení 
vlády zanalyzovalo více variant řešení, včetně modelů s nižší i 
vyšší hranicí, nad kterou se sráží bez omezení. Z analýz se 
podává, že dopad na věřitele není nikterak zásadní, naopak 
v případě očekávaného zvýšení příjmů dlužníka dojde 
k pozitivnímu vlivu na věřitele. Návrh nařízení také napravuje 
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dlouhodobě nepříznivý stav, který panuje v systému srážek. 
Analýza je přílohou odůvodnění. 
 

2. 
EK ČR požaduje vysvětlit důvod užití aritmetického průměru mezd 
namísto užití mediánových hodnot.  
 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo spravedlnosti záměrně vybralo aritmetický 
průměr mezd namísto mediánových hodnot. Průměrná mzda je 
rozšířenějším a více užívaným ukazatelem, taktéž právě 
průměrná mzda je užívána pro komparaci se zahraničím. Výše 
příjmů průměrného dlužníka nedosahuje výše průměrné mzdy, 
i z toho důvodu se cílovou skupinou stali dlužníci 
nízkopříjmový a středněpříjmový. Dlužník je motivován 
přiblížit svůj příjem na hranici průměrné mzdy. Pro komparaci 
například Německo má hranici, nad kterou se sráží bez 
omezení, stanovenou na 153 % německé průměrné mzdy. 
 

3. 
EK ČR poukazuje na to, že návrh je předložen jako invariantní a 
není odůvodněno, proč je hranice stanovena právě na dvojnásobku. 
 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo spravedlnosti při zpracování návrhu nařízení 
vlády zanalyzovala více variant řešení, včetně nižší i vyšší 
hranice, nad kterou se sráží bez omezení a zvolilo 
kompromisní variantu, která pomáhá a motivuje 
dlužníky/povinné a zároveň neznevýhodňuje věřitele. Obecný 
požadavek na předkládání variantních legislativních návrhů 
přitom neexistuje. Analýza je přílohou odůvodnění. 
 

4. 
EK ČR upozorňuje, že nad stanovenou hranici absentuje motivační 
prvek. 

Vysvětleno. 
 
Návrh nařízení vlády primárně cílí na skupinu dlužníků 
s příjmy do výše průměrné hrubé mzdy, které má motivovat 
zvýšit své příjmy nebo přiznávat své skryté příjmy, neboť 
z analyzovaných dat, kterou budou přílohou odůvodnění, 
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vyplývá, že průměrný dlužník dosahuje čistého příjmu 14–
15 tis. měsíčně, přitom tyto osoby pracují v oblastech 
s průměrnou hrubou mzdou mezi 14–25 tis. měsíčně. U 
vysokopříjmových dlužníků nepovažujeme v současné době za 
nutné posilovat motivační prvky. Tyto osoby budou rovněž 
benefitovat ze zvýšení výše uvedené hranice, která zajistí 
zvýšení objemu finančních prostředků pro uspokojení svých 
potřeb. Předkladatel ovšem rovněž sleduje jako zcela legitimní 
i zájem věřitelů na uspokojení svých pohledávek, a to zejména 
z příjmů těch osob, které jsou s ohledem na své relativně vyšší 
příjmy schopny své dluhy reálně splácet.  
 

5. 
EK ČR se domnívá, že návrh opomíjí zájmy věřitelů a neřeší, jaký 
důsledek v konkrétních případech bude mít výpadek vymoženého 
plnění. Dále upozorňuje na chybějící zdůvodnění a zhodnocení 
zvýšení částky distribuované věřitelům. 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo spravedlnosti provedlo analýzu dopadů pro oblast 
exekucí a insolvencí, a to včetně komparace se zahraničními 
modely provádění srážek, která je přílohou odůvodnění.  
Z analýzy například vyplývá, že navrhovaná změna nebude mít 
žádný dopad na výši srážky pro věřitele u nízkopříjmových 
povinných/dlužníků s čistými příjmy do 16.072 Kč bez ohledu 
na to, zda se sráží pro přednostní nebo pro nepřednostní 
pohledávky.  
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, přičemž povinnému bude sráženo 
až 25,0 % jeho příjmů; za současného stavu je povinnému 
sráženo až 50,0 % (obojí platí pro čistý příjem ve výši 
25.715 Kč).  
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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9EJVWCI)



15 

v absolutních číslech o 1 Kč – 3.214 Kč, přičemž povinnému 
bude sráženo až 50 % jeho příjmů; za současného stavu je 
povinnému sráženo až 62,5 % (obojí platí pro čistý příjem ve 
výši 25.715 Kč). Další příklady jsou uvedeny v analýze, která 
je přílohou odůvodnění. 
Tyto výpočty platí pro případy, kdy dlužník svůj příjem 
nezvýší. Pokud bude dosažen cíl, který návrh nařízení sleduje a 
dlužník/povinný zvýší svůj příjem alespoň částečně, například 
pouhým přiznáním neoficiálních příjmů, bude srážka pro 
věřitele vyšší. 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. 
 

6. 
EK ČR upozorňuje na chybějící odůvodnění ohledně pozitivních 
dopadů na veřejné rozpočty a požaduje přehodnocení míry zdanění 
závislé práce, kterou pokládá za hlavní demotivační faktor 
zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo spravedlnosti vykonává gesci nad právními 
předpisy týkajícími se soukromého práva hmotného a 
procesního, přičemž právní předpisy týkající se práva 
sociálního zabezpečení jsou typicky v gesci MPSV a míra 
zdanění v gesci MF. Pozitivní dopady na rozpočet vyplývají 
z vyšších výběrů daní a pojistného ze zvýšených příjmů, jak je 
již blíže osvětleno. 
 

7. 
EK ČR připomíná, že návrh je stavěn na ekonomické konjunktuře, 
která nebude trvat věčně. 

Vysvětleno. 
 
Vývoj mezd kopíruje vývoj životního minima a normativních 
nákladů na bydlení. Dle statistik Českého statistického úřadu 
průměrná hrubá nominální mzda od roku 2000 neklesla i přes 
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ekonomické krize, kterým ČR čelila. Navíc v době ekonomické 
krize zvyšování hranic nijak dlužníkům nepomůže. 
 

8. 
EK ČR upozorňuje, že přechodné ustanovení výrazně zasáhne do 
probíhajících řízení. Takový postup může mít za následek nesplnění 
podmínek oddlužení a u povinných v exekuci povede k invazivnímu 
způsobu vedení exekučního řízení. 

Vysvětleno. 
 
Na tyto situace již existuje právní nástroj zakotvený v § 415 
insolvenčního zákona, který stanoví, že „Je-li hodnota plnění, 
které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší 
než 30 % jejich pohledávek nebo je-li hodnota plnění, které při 
splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé při postupu 
podle § 398 odst. 4, nižší než 50 % nebo nedosahuje-li nejnižší 
hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, 
může insolvenční soud přesto přiznat dlužníku osvobození od 
placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve 
kterém dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh 
dlužníka a za předpokladu, že dlužník prokáže, že požadované 
hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které 
nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na 
uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než 
částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl 
řešen konkursem. Ustanovení § 414 odst. 2 a 3 platí obdobně.“  
Posouzení, zda dlužníkovi bude přiznáno osvobození, je tedy 
ponecháno na úvaze soudu. Ministerstvo spravedlnosti má za 
to, že zvýšení nezabavitelné částky spadá do okolností, které 
dlužník nezavinil. Je potřeba však ponechat úvahu na dlužníku, 
kterému toto zvýšení hranic způsobí nesplnění hranice 30 % 
pouze o částky v řádech pár desítek tisíc či pár procent, zda by 
eventuálně neměl dorovnat rozdíl mimořádnou splátkou, neboť 
zákon explicitně nezakazuje splácet i z nezabavitelné částky. 
Ministerstvo spravedlnosti nepovažuje za vhodné řešení 
vztahovat návrh nařízení vlády pouze na dlužníky, jejichž 
řízení by bylo zahájeno až po účinnosti nařízení, neboť by 
vznikly nedůvodné rozdíly a došlo by ke znevýhodňování. 
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9. 
EK ČR upozorňuje, že návrh nařízení neřeší stávající nedostatky 
právní úpravy srážek stanovené zákonem. 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje, že stávající právní 
úprava výkonu rozhodnutí či exekuce je stanovena zákonem 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. Zásadní koncepční změny tedy nelze řešit jiným 
způsobem než na úrovni novely zákona. 
Předkladatelem navrhované nařízení vlády upravuje pouze 
dílčí parametrickou změnu, k jejímuž stanovení byla § 278 a 
§ 279 odst. 2 občanského soudního řádu zmocněna vláda. 
S ohledem na dosahovaný cíl, kterým je zvýšení motivace 
dlužníků navyšovat své příjmy, se zvýšení hranice pro 
neomezené srážení zbytku čisté mzdy jeví jako adekvátní 
řešení. V daném ohledu je tudíž logické, že naopak nedochází 
ke změně výpočtu základní, tzv. nezabavitelné částky. 
 

 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9EJVWCI)


	1.
	Unie zaměstnavatelských svazů České republiky schvaluje záměr předkladatele, avšak považuje navrhované zvýšení za razantní a výrazně skokové, přičemž materiály předložené do mezirezortního připomínkového řízení neobsahují jakoukoli konkrétnější analýzu dopadů tohoto zvýšení na vymahatelnost pohledávek v exekučním, popř. oddlužovacím řízení. Domnívají se, že bez této analýzy (a také u vědomí připravovaných dalekosáhlých změn exekučního řádu, v jejichž kontextu je návrh nařízení nezbytně třeba vnímat) nelze k návrhu změny nařízení zaujmout kvalifikované stanovisko.
	2.
	UZS ČR upozorňuje na nutnost ošetřit u v současnosti běžících insolvenčních řízení případy, kdy dlužník v důsledku zvýšení částky, nad níž se příjem strhává bez omezení, nezvládne splatit 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. V takových případech by, vzhledem k tomu, že způsob výpočtu srážek nemůže dlužník ovlivnit, mělo být splnění oddlužení uznáno.
	Tato připomínka je zásadní.



