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V. 

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení 

k návrhu nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 

Připomínkové 
místo 

Obsah zásadní připomínky Vypořádání 

Úřad vlády ČR 
– Vedoucí 

Úřadu vlády 
 

Zásadní připomínka: 
 

1. Částky životního minima částku existenčního minima 
se navrhuje zvýšit s účinností od 1. března 2020, a to 
v mimořádném termínu. Jaké jsou relevantní důvody 
MPSV k využití možnosti valorizační podmínky 
mimořádného termínu?  

2. Vzhledem k tomu, že doposud nebyla provedena 
plánovaná komplexní revize sociálních dávek, jak tento 
návrh zapadá do celkového systému nepojistných 
dávek? 

3. Návrh dostatečně nekvantifikuje předpokládané výdaje. 
Mimořádná úprava předpokládá mimořádně kvalitní 
zdůvodnění. Lze vyvodit, že návrh předpokládá zvýšení 
výdajů roku 2020 o 430 mil. Kč, a to z výdajů 
kvantifikovaných k roku 2012. Požadujeme doplnit 
o věcnou odůvodněnou a legitimní kvantifikaci 
celkových výdajů. 

Závěr 
Návrh není dostatečně věcně zdůvodněn. Návrh nařízení vlády  
o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 
připravit  
k 1. 1. 2021 v souvislosti s celkovou úpravou a pojetím dávek 

 
K bodu 1 
 
Vysvětleno 
 
Využití této možnosti bylo zvoleno z důvodu existence 
naléhavého obecného zájmu na 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“. 
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 
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sociální ochrany. Případy pomoci v hmotné nouzi lze do konce 
letošního roku řešit kvalitní individuální sociální prací, včetně 
event. jiných dávkových plnění. 
 

České národní banky (1 – 3 %, střed 2 %) a další takto 
zrychlující reálný pokles hodnoty částek životního 
a existenčního minima není ospravedlnitelný.  
 
Bude doplněn text důvodové zprávy. 
 
K bodu 2 
Vysvětleno 
 
K valorizaci částek životního a existenčního minima dojde 
s ohledem na plánovanou revizi sociálních dávek, se kterou 
se počítá, a příslušné návrhy byly představeny a jsou již 
v mezirezortním připomínkovém řízení. 
 
Upozorňujeme však na to, že vzhledem k délce 
legislativního procesu změn příslušných zákonů již nelze 
valorizaci částek životního a existenčního minima dále 
odkládat, a je nutné ji provést co nejdříve, protože dalším 
posouváním valorizace by došlo k ohrožení osob závislých 
na dávkách odvozených od těchto částek (zejména osob, 
které si nemohou z objektivních důvodů zvýšit příjem 
vlastním přičiněním). Navíc vlivem narůstající tendence 
příslušného indexu spotřebitelských cen by se původní 
reálná hodnota částek životního a existenčního minima ještě 
více snížila a dosáhla neúnosné úrovně. 
 
K bodu 3  
Vysvětleno a akceptováno  
 
Částka 430 mil. Kč představuje expertní odhad celkového 
zvýšení výdajů na příslušné nepojistné sociální dávky v roce 
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2020 oproti roku 2019, který byl proveden dle interních 
propočtů odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek.  
Pro výpočet odhadu dopadů jsou využívány údaje 
z dlouhodobých časových řad.   
 
V důvodové zprávě není zmíněno, že by výpočet dopadů pro 
rok 2020 vycházel z roku 2012. 

Vyšší výdaje na nepojistné sociální dávky z titulu navýšení 
částek životního a existenčního minima  v celkové 
výši  430 mil. Kč v ročním vyjádření se promítne do  dávek 
státní sociální podpory  (cca 90 mil. Kč) následujícím 
způsobem – u přídavku na dítě se předpokládá zvýšení počtu 
dětí s nárokem na dávku cca o 11 000, u porodného se 
předpokládá navýšení cca o 2 000 případů. V rámci dávek 
pomoci v hmotné nouzi se zvýšení částek životního 
a existenčního minima zcela  promítne do  příspěvku na 
živobytí (cca 340 mil. Kč), který se zvýší a velmi mírně se 
rozšíří okruh osob s nárokem na dávku cca do 500-600 
oprávněných osob.  

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. 
 
Obecná část důvodové zprávy bude doplněna. 
 
Ani kvalitní sociální práce nezajistí v případě nízkých 
příjmů zlepšení příjmové situace u všech posuzovaných 
osob, neboť někteří si skutečně z objektivních důvodů 
nemohou zvýšit příjem vlastní prací a přitom na jiné dávky 
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za současné situace nemusejí splňovat podmínky. Jde 
zejména o matky s malými dětmi, o seniory, popřípadě 
o osoby pečující o zdravotně postiženého. 
 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 

Legislativní 
rady vlády 

1. Upozorňujeme, že dle bodu 5.5 Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA) i v případě 
parametrických změn rozhoduje o ne/provedení RIA 
předsedkyně LRV, a to na základě předchozí písemné 
žádosti předkladatele a předložení přehledu dopadů. 
Žádáme, aby předkladatel na toto upozornění adekvátně 
zareagoval. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Předsedkyně LRV byla o souhlas s neprovedením RIA 
požádána dopisem ministryně práce a sociálních věcí, 
součástí dopisu byl též přehled dopadů zpracovaný na 
příslušném formuláři a této žádosti bylo dopisem 
předsedkyně LRV Čj. 1453/2020-UVCR ze dne 15. ledna 
2020 vyhověno a výjimka podle čl. 76 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády byla udělena.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

Obecně k návrhu 
Českomoravská konfederace odborových svazů 

projednala návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního 
a existenčního minima na zasedání Legislativní rady ČMKOS 
dne 7. ledna 2020. 

Českomoravská konfederace odborových svazů navržené 
zvýšení částek životního a existenčního minima v průměru 
o 13,2 % podporuje, nicméně ho pokládá za opožděné. 
Podmínky pro valorizaci těchto částek byly splněny již před 
pěti lety, přesto vláda k navýšení životního a existenčního 
minima, a to ani přes opakované upozornění ČMKOS, 
nepřistoupila.  

ČMKOS zásadně odmítá situaci, kdy vláda svým 
rozhodnutím nezvyšovat částky životního minima v podstatě 
dlouhodobě zafixovává značně nepříznivou sociální situaci 
osob nacházejících se v hmotné nouzi, zejména rodin s dětmi 
a starších osob. Životní minimum je důležitou veličinou, která 
má poskytovat ochranu před hmotnou nouzí. V případě, kdy se 
jeho částky v závislosti na vývoji spotřebitelských cen 

Vysvětleno 
Změnu stávajícího znění ustanovení zákona o životním 
a existenčním minimu, podle něhož dochází k valorizaci 
stanovených částek, nelze řešit nařízením vlády 
 
Tato připomínka je nad rámec návrhu a nelze ji vypořádat 
v souvislosti s návrhem nařízení vlády. Příslušné změny by 
bylo možné provést pouze novelizací zákona č. 110/2006 
Sb., o životním a existenčním minimu. Nařízením vlády lze 
valorizovat částky životního a existenčního minima na 
základě současně platné zákonem stanovené valorizační 
podmínky.  
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adekvátně nezvyšují, je ochrana osob před hmotnou nouzí 
narušena, čímž je ohrožena důstojná existence těchto osob. 
ČMKOS v této souvislosti opětovně připomíná svůj zásadní 
nesouhlas se stávající podobou valorizační klausule 
a požaduje její změnu tak, aby vláda měla povinnost přistoupit 
k valorizaci částek životního a existenčního minima v případě, 
že bude splněna pěti procentní podmínka nárůstu nákladů na 
výživu a ostatních základních osobních potřeb.  

 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Rada seniorů 1) Navrhovanou indexaci částek životního a existenčního 
minima po sedmi letech od posledního navýšení Rada 
seniorů ČR vítá a oceňuje. Permanentní pokles reálné 
kupní síly částek životního a existenčního minima 
zásadním způsobem znehodnocuje funkčnost českého 
sociálního systému, který je na těchto indikátorech 
nastaven. V této souvislosti si dovolujeme upozornit na 
chybné nastavení mechanismu valorizace, tj. § 9 
předmětného zákona, která by měla být každoroční, 
tedy automatická. Rada seniorů ČR oceňuje plné 
vykompenzování růstu spotřebitelských cen od 
posledního navýšení částek, které ale nevrací nastavení 
obou normativů na původní hodnoty z doby přijetí 
zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním 
minimu, tj. na hodnoty z 1. ledna 2007. Předchozí 
valorizace částek provedená k 1. lednu 2012 totiž byla 
o 4 procentní body podhodnocená. Index růstu 
spotřebitelských cen ČSÚ za říjen 2006 až září 2011 
tehdy vzrostl nikoliv o 9 procentních bodů, jak činilo 
navýšení, ale o procentních bodů 13. Rada seniorů ČR 
tehdy upozornila na valorizaci zcela nedostatečnou 
a požadovala plnohodnotné navýšení částek až do výše 

Vysvětleno 
K bodu 1 
Zvýšení částek životního a existenčního minima je 
navrhováno v souladu s ustanovením v § 9 zákona 
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu podle 
skutečného růstu příslušného indexu spotřebitelských cen 
(bez bydlení, vody, energie a paliv) za domácnosti celkem 
v zohledňovaném období.  
 
V rámci předchozí valorizace byla původní reálná úroveň 
částek životního a existenčního minima zachována, neboť 
dle oficiálního sdělení ČSÚ příslušný index pro zvýšení 
částek životního a existenčního minima v rozhodném 
období (od října 2006 do září 2011) činil cca 9 %, nikoli 
13%. V této souvislosti znovu zdůrazňujeme, že se jedná 
o index spotřebitelských cen, který nezahrnuje ceny za 
bydlení, vodu, energie a paliva, neboť ochrana a pomoc 
v oblasti bydlení je řešena samostatně. 
  
Současně navrhovaná valorizace je taktéž navrhována 
v souladu s nárůstem příslušného indexu spotřebitelských 
cen, který dle sdělení ČSÚ pro zohledňované období (od 
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inflace! Deklarované tvrzení předkladatelů novely, 
že návrh zachová reálnou úroveň částek životního 
a existenčního minima z 1. října 2006 tedy 
neodpovídá objektivní realitě! 

 
2) S ohledem na tato fakta požaduje Rada seniorů ČR 

návrat ke každoroční automatické indexaci částek 
životního a existenčního minima dle původní dikce 
zákona. Za tím účelem požadujeme úpravu § 9 
zákona č.110/2006 Sb., v platném znění. 
 

3) Rada seniorů ČR upozorňuje též na zastaralost výpočtu 
spotřebních košů základních životních potřeb 
definovaných spotřebních skupin populace, které jsou 
po 11 letech účinnosti zákona o životním a existenčním 
minimu zcela jiné. Rada seniorů ČR požaduje 
spotřební koše aktualizovat na současnou úroveň 
spotřeby (aktualizace spotřebních položek 
a přepočet váhových schémat) 

 

října 2011 do září 2019) představoval cca 13,2%. Také 
v rámci navrhované úpravy bude tedy původní reálná 
hodnota částek zachována. 
 
K bodu 2 
Vysvětleno 
Změnu stávajícího znění ustanovení zákona o životním 
a existenčním minimu, podle něhož dochází k valorizaci 
stanovených částek, nelze řešit nařízením vlády. Tato 
připomínka je nad rámec návrhu a nelze ji vypořádat 
v souvislosti s návrhem nařízení vlády. Příslušné změny by 
bylo možné provést pouze novelizací zákona č. 110/2006 
Sb., o životním a existenčním minimu.  
 
K bodu 3 
Vysvětleno 
Změnu stávajícího znění ustanovení zákona o životním 
a existenčním minimu, podle něhož dochází k valorizaci 
stanovených částek, nelze řešit nařízením vlády 
 
Tato připomínka je nad rámec návrhu a nelze ji vypořádat 
v souvislosti s návrhem nařízení vlády.  
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