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IV. 
Odůvodnění 

 
Obecná část 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

S účinností od 1. ledna 2007 byl vydán zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 
minimu, který stanovuje životní minimum jako minimální společensky uznanou hranici 
peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb 
a existenční minimum jako minimální hranici peněžních příjmů osob, která se považuje za 
nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující 
přežití.  

Částky životního minima jsou odstupňovány podle pořadí osob v domácnosti a věku 
nezaopatřeného dítěte (nezaopatřených dětí). Částka existenčního minima je stanovena 
v jednotné výši. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele 
starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. 

Institut životního minima a existenčního minima je využíván zejména jako kritérium, 
ze kterého se vychází při stanovení nároku na příslušné sociální dávky, případně při výpočtu 
jejich výše. Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, kde plní rozhodující úlohu při 
posuzování hmotné nouze i jako sociálně ochranná veličina. Institut životního minima je 
využíván rovněž v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
a to ve stanovených případech jako kritérium nároku na zvýšení příspěvku na péči, a dále se též 
používá v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 
při zjišťování nároku na některé dávky.  

Významnou roli hraje rovněž v případě exekucí pro určení nezabavitelné částky a také 
v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností. Jeho další využití je ve vztahu k dávkám 
pro osoby se zdravotním postižením, sociálně-právní ochraně dětí, podpoře azylantů a ochraně 
cizinců, osvobození od rozhlasových a televizních poplatků apod. 

Životní minimum ani existenční minimum od 1. ledna 2007 nezahrnuje nezbytné 
náklady na bydlení. Ochrana a pomoc v oblasti bydlení pro jednotlivce a rodiny s nízkými 
příjmy je řešena samostatně v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku 
na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.  

Vzhledem k významu životního a existenčního minima v systémech sociální ochrany 
by částky životního a existenčního minima měly být upravovány v souladu s vývojem 
spotřebitelských cen tak, aby jejich výše odpovídala nezbytným nákladům na výživu a ostatní 
základní osobní potřeby. Částky životního a existenčního minima však nebyly zvýšeny od roku 
2012, i když podmínky pro jejich zvýšení byly opakovaně naplněny. Ačkoli zmocňovací 
ustanovení zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších 
předpisů, neukládá povinnost vlády při splnění daných podmínek částky zvýšit, tak další odkládání 
zvýšení částek se stává neúnosným z hlediska ústavního. Listina základních práv a svobod, která 
je součástí ústavního pořádku, v čl. 30 stanoví, že každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na 
takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek s tím, že 
podrobnosti stanoví zákon. Příslušná právní úprava (stanovení okruhu oprávněných osob a výše 
příspěvku na živobytí podle zákona o pomoci v hmotné nouzi) se odvíjí od částek životního 
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minima, které se více než 7 let nezvyšovaly, ačkoli index spotřebitelských cen vzrostl podle sdělení 
ČSÚ od posledního zvýšení do konce zohledňovaného období v září 2019 o 13,2 %. Za této 
situace lze tedy dospět k závěru, že není naplněno ústavní právo na pomoc v hmotné nouzi ve 
smyslu čl. 30 Listiny a bezodkladné zvýšení částek životního a existenčního minima je nyní 
v naléhavém obecném zájmu. 

Částky životního a existenčního minima byly od počátku platnosti zákona o životním 
a existenčním minimu (tj. od 1. ledna 2007) upravovány pouze jedenkrát, a to k 1. lednu 2012 
(nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima). 
V rámci této valorizace byl zohledněn skutečný nárůst příslušných spotřebitelských cen1 
vykázaný Českým statistickým úřadem od října 2006 do září 2011 o 9,0 %. Následující dva 
roky nebyla naplněna valorizační podmínka, a tudíž nemohla vláda ke zvýšení částek životního 
a existenčního minima přistoupit. V dalších letech valorizační podmínka naplněna byla, ale 
k navýšení částek životního a existenčního minima na základě posouzení ekonomických 
a sociálních souvislostí nedošlo. Od poslední uskutečněné valorizace však reálná hodnota 
životního a existenčního minima oproti původní hodnotě výrazně poklesla (viz grafické 
znázornění). 

 
  

 

Od poslední valorizace došlo k takovému snížení reálné hodnoty příslušných částek, že 
každé další posouvání data účinnosti nařízení vlády vede k ohrožení osob závislých na dávkách 
odvozených od těchto částek, neboť podstatná část těchto osob si nemůže z objektivních 
důvodů zvýšit příjem vlastním přičiněním. V současné době je již úroveň minimálních 
základních životních podmínek podhodnocena o více než 13 %. Dle aktuálních údajů o vývoji 
spotřebitelských cen domácností byl nyní dokonce překročen horní interval inflačního cíle 

 
1  Nezahrnuje náklady na bydlení. 
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České národní banky (1 – 3 %, střed 2 %) a další takto zrychlující reálný pokles hodnoty částek 
životního a existenčního minima není ospravedlnitelný.  
 

Podle valorizační podmínky uvedené v § 9 odst. 1 zákona o životním a existenčním 
minimu vláda může částky životního minima a částku existenčního minima zvýšit svým 
nařízením v pravidelném termínu od 1. ledna, pokud příslušný index spotřebitelských cen2 
v rozhodném období vzroste alespoň o 5 %. Tento zákon umožňuje v pravidelném termínu 
pouze valorizaci všech částek o stejnou úroveň, která musí odpovídat skutečnému nárůstu 
příslušného indexu spotřebitelských cen vykázaným Českým statistickým úřadem. Vláda může 
nařízením částky životního minima a částku existenčního minima zvýšit podle § 9 odst. 2 
citovaného zákona též v mimořádném termínu. 

 
V zohledňovaném období (tj. od října 2011 do září 2019) pro valorizaci částek životního 

a existenčního minima v mimořádném termínu došlo k naplnění valorizační podmínky, 
neboť skutečný nárůst příslušného indexu spotřebitelských cen bez bydlení, vody, energie 
a paliv v tomto období podle sdělení Českého statistického úřadu činil 13,2 %. 

 
Z pravidelně aktualizovaných studií náplně a konstrukce životního a existenčního 

minima, které pro účely Ministerstva práce a sociálních věcí pravidelně již řadu let zpracovává 
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., vyplývá, že od roku 2007 postupně došlo 
k výraznému podhodnocení institutů životního a existenčního minima a jejich současný stav 
neodpovídá úrovni, která by měla reprezentovat minimální částky životního a existenčního 
minima. Změna věcné náplně a konstrukce životního a existenčního minima by dle výsledků 
studií Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. nijak nesnížila současně navrhované 
částky, mohla by je dokonce ještě více zvýšit.  

 
Částky životního minima a částku existenčního minima se tak navrhuje zvýšit 

od 1. dubna 2020 v mimořádném termínu podle uvedeného skutečného nárůstu nákladů na 
výživu a na ostatní základní osobní potřeby o 13,2 %. 

 
Navrhovaná valorizace povede k zachování reálné úrovně částek životního 

a existenčního minima z 1. října 2006 a zajistí, aby příslušné instituty i nadále plnily svou funkci 
definovanou zákonem. 

 
Zvýšení částek životního a existenčního minima bude mít pozitivní dopad i do dalších 

oblastí, ve kterých jsou příslušné instituty využívány3. V souvislosti s exekucemi se valorizace 
životního minima promítne ve zvýšení nezabavitelné částky. 

 
Naopak nezvýšení částek životního a existenčního minima by se mohlo negativně 

projevit zhoršením finanční situace osob, které si z objektivních důvodů nemohou příjem zvýšit 
vlastním přičiněním. 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 
včetně souladu se zákonným zmocněním 
 

 
2 Příslušný index spotřebitelských cen nezahrnuje náklady na bydlení. 
3 V soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, ve vztahu k dávkám pro osoby se zdravotním postižením, 
sociálně-právní ochraně dětí, podpoře azylantů a ochraně cizinců, osvobození od rozhlasových a televizních 
poplatků apod. 
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Předložený návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima je 
v souladu se zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších 
předpisů, a se zákonným zmocněním uvedeným v § 9 odst. 2 tohoto zákona.   
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 
Návrh nařízení vlády není v rozporu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů EU, ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Právo Evropské unie 
příslušnou oblast neupravuje a přenechává ji vnitrostátnímu právu. 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet a na 
ostatní veřejné rozpočty, dopad na podnikatelské prostředí a na životní prostředí 

 
Valorizace částek životního minima a částky existenčního minima se projeví ve zvýšení 

úrovně sociálních dávek, které jsou od životního a existenčního minima odvozovány, a zároveň 
dojde ke změně okruhu příjemců dávek poskytovaných v závislosti na výši příjmu. 

 
V souvislosti s navrhovanou úpravou částek životního minima a existenčního minima 

lze v roce 2020 předpokládat zvýšení výdajů na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky státní 
sociální podpory celkem o cca 390 mil. Kč4. Předpokládaný nárůst výdajů státního rozpočtu 
na dávky pomoci v hmotné nouzi představuje cca  310 mil. Kč, úprava částek životního 
a existenčního minima se zcela promítne do zvýšení příspěvku na živobytí, okruh osob 
s nárokem na tuto dávku se však velmi mírně rozšíří (cca o 500-600 oprávněných osob). 
U dávek státní sociální podpory se předpokládá navýšení výdajů o cca 80 mil. Kč, přičemž 
u přídavku na dítě lze očekávat zvýšení počtu příjemců dávky o cca 11 tis., u porodného 
navýšení o cca 2 tis. případů.  

 
Částka alokovaná v návrhu rozpočtu 2020 je dostatečná k pokrytí zvýšených výdajů. 

Rozpočtové dopady budou zabezpečeny v rámci rozpočtu dávkových systémů v kapitole 313-
MPSV. 

 
Pro úplnost se poznamenává, že změna hranice pro nárok na zvýšení příspěvku na péči 

podle zákona o sociálních službách (v důsledku navázání tohoto zvýšení na životní minimum) 
sice může rozšířit okruh příjemců s nárokem na toto zvýšení, a tím se mohou zvýšit výdaje na 
tuto dávku, ale vzhledem k počtu osob, kterých se zvýšení příspěvku na péči týká (za srpen 
2019 je to 5 400 osob), půjde o marginální dopad. 

 
Dopad na ostatní veřejné rozpočty se nepředpokládá. 
 
Celkové finanční dopady navrhovaného zvýšení životního a existenčního minima budou 

nižší, než tomu bylo při poslední uskutečněné valorizaci, a to zejména díky příznivé 
socioekonomické situaci v České republice. Podíl nezaměstnaných osob dosahuje nízké úrovně 
(v roce 2018 činil 3,2 %, přičemž v roce 2012 představoval 6,8 %), roste úroveň příjmů 
a poklesl počet vyplacených sociálních dávek (v roce 2018 průměrný počet vyplacených dávek 

 
4 Příslušná částka představuje expertní odhad celkového zvýšení výdajů na příslušné nepojistné sociální dávky, 
který byl proveden dle interních propočtů MPSV s využitím dlouhodobých časových řad. 
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pomoci v hmotné nouzi činil cca 122 tis., tj. o cca 41 tis. méně než v roce 2012). Při poslední 
realizované valorizaci částek životního a existenčního minima od 1. ledna 2012 se v návrhu 
počítalo s vyšší potřebou finančních prostředků na sociální dávky v rozsahu cca 840 mil. Kč, 
tedy o cca  410 mil. Kč více, než činí předpokládané výdaje na současně navrhovanou 
valorizaci. 

 
Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního a existenčního minima nesouvisí 

s problematikou ochrany životního prostředí a nemá na něj žádný vliv. Nemá negativní dopad 
ani na podnikatelské prostředí. 
 
 
Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel   

 
Zvýšení životního a existenčního minima bude mít pozitivní sociální dopady, neboť i za 

situace obecného zvyšování příjmů z výdělečné činnosti, nízké nezaměstnanosti, zvyšování 
důchodů a  dalších dávek se někteří lidé dostávají nezaviněně do situace nedostatečných příjmů 
a jejich základní životní potřeby nejsou dostatečně zajištěny. Jde zejména o poskytování 
příspěvku na živobytí podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, kde nápravou trvalého poklesu 
reálné úrovně této dávky a okruhu příjemců bude zajištěna alespoň minimální úroveň příjmů 
ve smyslu článku 30 Listiny základních práv a svobod. Pozitivně se tak tento krok projeví 
zejména u nízkopříjmových rodin s dětmi a osob v důchodovém věku. 
 

V rámci specifických skupin obyvatel se pozitivně projeví zvýšení životního 
a existenčního minima u osob se zdravotním postižením, a to jak v rámci obecné úpravy týkající 
se nízkopříjmových osob, tak (i když v celkovém objemu finančních prostředků v nepatrném 
rozsahu) například u příspěvku na zvláštní pomůcku, kde jsou nároky nebo výše dávek 
odvozeny od výše životního minima. Obdobně je tomu u finanční podpory azylantů a cizinců. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen  

 
Navrhované zvýšení částek životního a existenčního minima nařízením vlády 

je ve vztahu k zákazu diskriminace a z hlediska principu rovnosti mužů a žen neutrální. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
   
       Navrhovaná úprava nebude mít dopad na ochranu soukromí ani ochranu osobních údajů, 
neboť jde pouze o změny technického charakteru.  
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
V navrhované právní úpravě nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést 

ke korupčnímu jednání. 
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

 
Navrhovaná úprava nebude mít dopady na bezpečnost nebo obranu státu, neboť se 

navrhovaná opatření této oblasti nijak nedotýkají. 
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Hodnocení dopadů regulace - RIA 

 
K návrhu nařízení vlády nebylo zpracováno hodnocení dopadu regulace (RIA) na 

základě výjimky, která byla udělena Legislativní radou vlády v souladu s čl. 76 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády a bodem 5.8 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace. 
Navrhovaný právní předpis obsahuje pouze parametrické změny technického charakteru 
a nemění věcně žádný jiný právní předpis. 
 
 
Zvláštní část 
 
K § 1 až 3 

 
Předloženým nařízením vlády se navrhuje valorizovat částky životního a existenčního 

minima v mimořádném termínu o 13,2 %.  
 
Jednotlivé částky životního a existenčního minima jsou zaokrouhleny na desetikoruny. 

Částku životního minima se navrhuje zvýšit u jednotlivce z 3 410 Kč (o 450 Kč) na 3 860 Kč, 
u první osoby v domácnosti z 3 140 Kč (o 410 Kč) na 3 550 Kč a u druhé a další osoby 
v domácnosti (která není nezaopatřeným dítětem) z 2 830 Kč (o 370 Kč) na 3 200 Kč. Částku 
životního minima pro nezaopatřené děti se navrhuje valorizovat u dětí ve věku do 6 let 
z 1 740 Kč (o 230 Kč) na 1 970 Kč, od 6 do 15 let z  2 140 Kč (o 280 Kč) na 2 420 Kč 
a u nezaopatřených dětí od 15 do 26 let z 2 450 Kč (o 320 Kč) na 2 770 Kč. 

U rodiče samoživitele s jedním dítětem do 6 let celkové životní minimum po zvýšení 
jeho příslušných částek vzroste o 640 Kč, tj. ze 4 880 Kč na 5 520 Kč a u čtyřčlenné úplné 
rodiny s dětmi ve věku 8 a 10 let o 1 340 Kč, tj. z 10 250 Kč na 11 590 Kč. 

Částku existenčního minima se navrhuje zvýšit o 290 Kč, tj. z 2 200 Kč na 2 490 Kč. 

Návrh předpokládá zachování reálné úrovně částek životního a existenčního minima 
z 1. října 2006. 

 
K § 4 

 
Částky životního minima a částku existenčního minima se navrhuje zvýšit s účinností 

od 1. dubna 2020. Návrh je předkládán v souladu s platnou zákonnou valorizační podmínkou, 
podle které může vláda částky životního a existenčního minima zvýšit nařízením 
v mimořádném termínu.   

Využití možnosti mimořádné valorizace bylo zvoleno z důvodu existence naléhavého 
obecného zájmu na okamžité zvýšení částek životního a existenčního minima. Částky životního 
minima a existenčního minima nebyly zvyšovány od roku 2012. Od této doby došlo k takovému 
snížení reálné hodnoty příslušných částek, že každé další posouvání data účinnosti nařízení 
vlády vede k ohrožení osob závislých na dávkách odvozených od těchto částek, neboť podstatná 
část těchto osob si nemůže z objektivních důvodů zvýšit příjem vlastním přičiněním. Podle výše 
zmíněného zákona mají příslušné částky v doslovném smyslu reprezentovat minimum 
a v současné situaci tudíž objektivně nemohou plně sloužit svému účelu, který je jasně stanoven 
v článku 30 Listiny základních práv a svobod: „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na 
takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek“.  
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V současné době je již úroveň minimálních základních životních podmínek podhodnocena 
o více než 13 %. Podle aktuálních údajů o vývoji spotřebitelských cen domácností byl nyní 
dokonce překročen horní interval inflačního cíle České národní banky (1 – 3 %, střed 2 %) 
a další takto zrychlující reálný pokles hodnoty částek životního a existenčního minima není 
ospravedlnitelný.  

 
 
Navrhované zvýšení částek životního a existenčního minima  
 

Životní minimum 

Platné částky 
od 1. ledna 2012 

Navrhované částky 
 Zvýšení 

(v Kč za měsíc) Rozdíl (v Kč) Index (v %) 

 Jednotlivec 3 410 3 860 450 113,2 

 První osoba 
 v domácnosti 3 140 3 550 410 113,1 

 Druhá a další osoba 
 v domácnosti, která není 
 nezaopatřeným dítětem 

2 830 3 200 370 113,1 

 Dítě od 15 do 26 let *) 2 450 2 770 320 113,1 

 Dítě od 6 do 15 let 2 140 2 420 280 113,1 

 Dítě do 6 let 1 740 1 970 230 113,2 

 Existenční minimum  2 200 2 490 290 113,2 

    *) nezaopatřené 
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