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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 předsedkyní Legislativní rady vlády byla 

udělena výjimka podle čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády (dopis č. j. 4534/2020-

UVCR ze dne 6. února 2020). 

 

Obecná část 

 

a) vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů 

Odborná veřejnost urgentně upozorňuje na problematický způsob výpočtu srážek 

ze mzdy nebo jiných příjmů dlužníka ve prospěch věřitelů. Rada vlády pro lidská práva přijala 

dne 20. 1. 2020 usnesení, ve kterém doporučila vládě přijmout opatření proti předlužení 

obyvatel České republiky a uložila ministryni spravedlnosti předložit novelu nařízení vlády o 

nezabavitelných částkách zvyšující nezabavitelnou částku. Na nutnosti novelizace nařízení 

vlády panuje shoda rovněž v koaliční radě. 

Pro stanovení výše srážky ze mzdy se nejprve vypočte tzv. základní částka, která plně 

náleží dlužníku. Základní částka činí úhrn dvou třetin součtu životního minima jednotlivce 

a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu pro byt užívaný na základě nájemní 

smlouvy v obci od 50.000 do 99.999 obyvatel (6 608 Kč v roce 2020). Základní částka se 

zvyšuje o jednu čtvrtinu na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné 

(1 652 Kč v roce 2020).  

Převyšuje-li zbytek čisté mzdy dvojnásobek součtu životního minima jednotlivce a částky 

normativních nákladů na bydlení (26.432 Kč v roce 2020 pro osobu bez vyživovací povinnosti), 

postihne se veškerý nadlimitní příjem dlužníka bez omezení. 

Jak bylo upozorněno, dochází k problému, že po odečtu zákonných srážek ze mzdy 

nezbývá dlužníkům dostatečná výše finančních prostředků na zajištění výživy a bydlení rodiny, 

a dochází tak k jejich vytlačování na hranici chudoby. Dlužníky tento problém vytlačuje do 

zóny šedé ekonomiky, kde generují neoficiální, tudíž nepostižitelné příjmy. To se negativně 

odráží v míře uspokojení věřitelů dlužníka, ale i v nižších odvodech do veřejných rozpočtů. 

Platný právní stav adekvátně neodpovídá současným ekonomickým poměrům.  

Vzhledem k tomu, že způsob výpočtu nezabavitelných částek je upraven na úrovni 

právního předpisu, řešení není možné bez legislativní změny. 

Navrhuje se proto zvýšit nezabavitelnou částku, která nesmí být dlužníku sražena z 

měsíční mzdy, a to ze dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce a částky 

normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu na tři čtvrtiny součtu. S ohledem na ohrožené 
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skupiny dlužníků pečující o vyživované osoby se zároveň navrhuje zvýšit část nezabavitelné 

částky za vyživovanou osobu z jedné čtvrtiny na jednu třetinu. 

 

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) ve 

znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.  

Nařízení vlády stanoví, že pro určení výše srážky ze mzdy se nejprve vypočte 

tzv. základní částka, která plně náleží dlužníku. Základní částka činí úhrn dvou třetin součtu 

životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu pro byt 

užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50.000 do 99.999 obyvatel (6 608 Kč v roce 

2020). Základní částka se zvyšuje o jednu čtvrtinu na každou osobu, které je dlužník povinen 

poskytovat výživné (1 652 Kč v roce 2020). Převyšuje-li zbytek čisté mzdy dvojnásobek součtu 

životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení (26.432 Kč v roce 2020 

pro osobu bez vyživovací povinnosti), postihne se veškerý nadlimitní příjem dlužníka bez 

omezení. 

Dlužníkům nezbývá po odečtení všech srážek dostatek finančních prostředků, který by 

jim umožňoval obstarat alespoň základní životní potřeby, jako je obživa a bydlení. Tento 

problém se ještě více prohlubuje, pečuje-li dlužník o vyživované osoby. Dlužník i osoby, jejichž 

výživou je povinen, se v důsledku uvedených skutečností dostávají na hranici chudoby. 

Platný právní stav již adekvátně neodpovídá současným ekonomickým poměrům, 

a neplní tedy svoji funkci (jak je blíže uvedeno shora pod písmenem a/).  

Dojde-li ke zvýšení nezabavitelné částky, která plně náleží dlužníku, včetně navýšení 

části nezabavitelné částky připadající na každou vyživovanou osobu, zůstane dlužníkům více 

finančních prostředků, které budou moci využít k zajištění základních životních potřeb pro sebe 

a další členy rodiny, o něž pečují.  

Jelikož jsou limity pro srážky stanoveny v právním předpise, sledovaného cíle nelze 

dosáhnout bez legislativní změny.  
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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 

Lze vycházet z předpokladu, že v případech, ve kterých vystupuje stát nebo samosprávné 

celky v pozici oprávněného v exekučním řízení nebo věřitele v insolvenčním řízení, dojde skrze 

snížení měsíční srážky ke snížení míry uspokojení pohledávek (v insolvenci), resp. k 

prodloužení délky trvání výkonu rozhodnutí a exekuce (v exekuci). 

Pro dopady na podnikatelské prostředí platí totožné závěry jako v případě dopadů 

na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. U podnikatelů, kteří vystupují v pozici věřitelů 

v insolvenčním řízení, zpravidla dojde ke snížení uspokojení pohledávek z důvodu snížení 

měsíční srážky ze mzdy dlužníka; v případě oprávněných v exekučním řízení povinného dojde 

k prodloužení délky trvání výkonu rozhodnutí a exekuce.  

Návrh nepředpokládává žádný vliv na míru administrativního zatížení, neboť jím dochází 

pouze k parametrické změně existujícího systému.  

Předpokládají se pozitivní sociální dopady spojené se zvýšením objemu finančních 

prostředků ponechaných osobám pro zajištění obživy a bydlení rodiny v případě nařízení 

výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, exekuce nebo insolvence. Nejcitelnější pozitivní sociální 

dopady lze důvodně očekávat u povinných a dlužníků, kteří plní zákonnou vyživovací 

povinnost, a to typicky vůči svým potomkům, což v důsledku obecně povede ke zvýšení životní 

úrovně dětí v rodinách postižených exekucemi a insolvencemi. 

Dopadem zvýšení nezabavitelné částky však může být, že se rozšíří počet osob, které 

nebudou moci vstoupit do oddlužení z důvodu velmi nízkých příjmů, jelikož by jejich měsíční 

splátka mohla poklesnout pod minimální splátku v oddlužení, a tito dlužníci by tak nesplnili 

podmínku schopnosti hradit tzv. minimální splátku v oddlužení stanovenou v § 395 

insolvenčního zákona (týkalo by se to bezdětných dlužníků s cca 10.700 Kč čistého, resp. cca 

13.200 Kč u dlužníků s jedním dítětem, zatímco v současnosti se zlom pro účely splnění 

minimální splátky nachází na úrovni cca 9.900 Kč čistého u bezdětných dlužníků a cca 

11.550 Kč u dlužníků s jedním dítětem). Snížení měsíční srážky v ostatních případech by v 

současných insolvenčních řízeních dále mohlo znamenat, že u větší skupiny oproti dnešnímu 

stavu poklesne uspokojení pohledávek pod 30% a rozšíří se tak okruh dlužníků u kterých budou 

soudy zkoumat vynaložení veškerého úsilí při procesu oddlužení. Navíc v případě, že by došlo 

ke zvýšení životního minima (tak, jak předpokládá návrh nařízení vlády o zvýšení částek 

životního minima a existenčního minima, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí 

dne 20. 12. 2019 do mezirezortního připomínkového řízení), nebyl by do oddlužení vpuštěn 

dlužník s příjmy nižšími než 13.650 Kč s jedním dítětem a 11.100 Kč u bezdětných dlužníků. 

Pro podrobnější analýzu dopadů viz přílohu k odůvodnění.  

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 
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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 

Pro stanovení výše srážky ze mzdy se nejprve vypočte tzv. základní částka, která plně 

náleží povinnému. Navrhuje se zvýšit tuto základní částku z úhrnu dvou třetin na tři čtvrtiny 

součtu životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu 

pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50.000 do 99.999 obyvatel.  

Pokud jde o povinné, kteří pečují o vyživované osoby, navrhuje se zvýšit základní částku  

o jednu třetinu namísto stávající jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je 

dlužník povinen poskytovat výživné.  

Na manžela povinného, i když má samostatný příjem, a na dítě, které manželé společně 

vyživují, se nově namísto jedné čtvrtiny započítává jedna třetina nezabavitelné částky. 

 

K čl. II 

S ohledem na účel navrhované změny v nařízení č. 595/2006 Sb. se navrhuje, aby se nově 

vypočtená nezabavitelná částka použila také v již zahájených exekučních a insolvenčních 

řízeních a řízeních o výkon rozhodnutí. 

 

K čl. III 

Navrhovaná účinnost vyplývá ze zákonného pravidla o nabývání účinnosti právních 

předpisů v souladu se zákonem č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

Nastavené datum účinností ponechává zároveň dostatečnou legisvakanční lhůtu subjektům 

vypočítávajícím srážky ze mzdy na úpravu jejich stávajících výpočtových systémů. 
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VI. 

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), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb. 

 

Níže uvedený materiál analyzuje dopady zvýšení nezabavitelné částky navrhovaným způsobem na srážku ze mzdy dlužníků a povinných a 

potenciální uspokojení věřitelů.  
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Analýza dopadů zvýšení nezabavitelné částky v insolvencích a exekucích  
(na úhrn ¾ součtu ŽM+NNB se zvýšením o třetinu za vyživovanou osobu)  

I. Způsob výpočtu srážek z příjmů 

Způsob provádění srážek z příjmů v případě výkonu rozhodnutí a exekuce (odkazuje se na něj rovněž insolvenční zákon) obsahuje obecně 

občanský soudní řád (§ 279). K němu existuje prováděcí nařízení vlády o nezabavitelných částkách (č. 595/2006 Sb.), které stanoví přesný 

způsob výpočtu nezabavitelné částky i částky, nad kterou se sráží bez omezení. 

V případě srážky dlužníkovi zůstává: 

1. nezabavitelná částka1 (zvyšuje se o jednu čtvrtinu za každou vyživovanou osobu) – v současné době činí 6.608 Kč (navýšení na jednu 
vyživovanou osobu + 1.652 Kč) plus 

2. „pohyblivá složka závislá na výši příjmu“ ve výši jedna nebo dvě třetiny zbylého příjmu (dvě třetiny, pokud dlužník v exekuci nemá 
přednostní pohledávku2, eventuálně jedna třetina v insolvenci nebo má-li v exekuci přednostní pohledávku) až do hranice, nad niž se 
zbytek čisté mzdy srazí bez omezení ve prospěch věřitelů (dnes hranice činí u dlužníka bez vyživovací povinnosti 26.432 Kč). 
 

Dlužníkovi s jedním dítětem s minimální čistou měsíční mzdou3 ve výši 13.391 Kč tedy nezůstane pouze nezabavitelná částka zvýšená 

o vyživovanou osobu ve výši 8.260 Kč (6.608 Kč + 1.652 Kč), nýbrž aplikací třetinového systému srážení 11.680 Kč (v nepřednostní exekuci) nebo 

9.970 Kč (v insolvenci či exekuci s přednostní pohledávkou).  

Má-li dlužník s jedním dítětem čistou mzdu ve výši 29.000 Kč, zbyde mu dokonce 21.475 Kč (v nepřednostní exekuci), resp. 14.867 Kč 

(v insolvenci či exekuci s přednostní pohledávkou). Více už tomuto konkrétnímu dlužníkovi zbýt nemůže, protože veškerý příjem nad čistou mzdu 

28.084 Kč jde již výhradně věřitelům. 

 

 

 

 

                                                           
1 V současné době je výpočtový základ nezabavitelné částky roven úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů 
na bydlení pro jednu osobu.  
2 Přednostní pohledávkou je např. výživné.  
3 Počítáno s výší minimální mzdy pro r. 2020, tj. 14.600 Kč hrubého měsíčního příjmu.  
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II. Varianty zvýšení nezabavitelné částky 

Základní (nezabavitelná) částka – rozpracované varianty: 

 sloupec I: dřívější nastavení parametrů platných do poslední revize 

nařízení vlády č. 595/2006 Sb., tj. do 31. 5. 2019 (tj. 2/3 součtu 

životního minima a normativních nákladů na bydlení, 2019) = 6.429 

Kč + ¼ za vyživovanou osobu (1.607 Kč) = 8.036 Kč 

 sloupec II: současné nastavení parametrů (tj. 2/3 součtu životního 

minima a normativních nákladů na bydlení, 2020) = 6.608 Kč + ¼ 

za vyživovanou osobu (1.652 Kč) = 8.260 Kč 

 sloupec III: současné nastavení parametrů (tj. 2/3 součtu životního 

minima a normativních nákladů na bydlení, 2020) za současného 

zvýšení životního minima z 3.410 Kč na 3.860 Kč4 = 6.908 Kč + ¼ za 

vyživovanou osobu (1.727 Kč) = 8.635 Kč 

 sloupec IV: varianta zvýšení na ¾ součtu životního minima a 

normativních nákladů na bydlení, 2020 = 7.434 Kč + 1/3 za 

vyživovanou osobu (2.210 Kč) = 9.644 Kč 

 sloupec V: varianta zvýšení na ¾ součtu životního minima a 

normativních nákladů na bydlení, 2020, za současného zvýšení 

životního minima z 3.410 Kč na 3.860 Kč = 7.772 Kč + 1/3 za 

vyživovanou osobu (2.331 Kč) = 10.103 Kč 

Graf: Závislost výše srážek (osa y) na výši čistého měsíčního příjmu (osa x) 

u dlužníka v oddlužení s jednou vyživovací povinností. 

Z průběhu grafu je zřejmé, že výše uvedené modely počítající s pouhými parametrickými změnami nemění průběh křivky srážení, nýbrž pouze 

snižují nominální výši srážky (tj. stávající systém pevného minima s lineárně probíhajícím třetinovým systémem vykazuje vždy stejný průběh 

křivky).  

                                                           
4 U nové částky životního minima ve výši 3.860 Kč se vychází z návrhu nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima předloženého 
Ministerstvem práce a sociálních věcí do meziresortního připomínkového řízení dne 20. 12. 2019 (č. j. předkladatele MSPV-2019/212069-510/2). 
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III. Snížení splátek dlužníků v insolvenci 

Pozn. splátka je počítána po odečtení odměny insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč. 

 

                                                           
5 Od 1.1.2020 došlo ke zvýšení normativních nákladů na bydlení.  
6 Výše příjmů dlužníka v oddlužení zahrnuje hlavní (mzda, plat, OSVČ) i vedlejší zdroje (DPP, DPČ) příjmů s výjimkou darů a důchodů poskytovaných na základě 
ust. § 392 odst. 3 insolvenčního zákona ve znění do 31. 5. 2019 (tj. plnění poskytnutých třetí osobu za účelem splnění minimální hranice 30% uspokojení 
nezajištěných věřitelů). Výše čistého měsíčního příjmu je vypočítána ze vzorku cca 35.000 oddlužení, v nichž byla podána zpráva pro oddlužení v období Q3 2017 
až Q4 2019. S postupujícím získáváním detailnějších statistických údajů se tato hodnota může měnit. Zdroj: MSp.  

Dlužník 
Celkový čistý 

příjem 

Splátka věřitelům insolvence 
 

          I.                             II.                         III.                            IV.                              V. 
    DŘÍVE                      NYNÍ                  NYNÍ se                   NOVĚ                     NOVĚ se 
(do 31. 5. 2019)     (od 1. 1. 20205)      zvýšením ŽM         (3/4 a 1/3)             zvýšením  ŽM 

Rozdíl 
 

NYNÍ vs. NOVĚ 
(bez zvýšení ŽM) 

Snížení 
uspokojení 

věřitele za 1 rok 

Starobní důchodce 
pobírající průměrný 

důchod 
14 400 4 225 4 106 3 906 3 555 3 330 -551 -13,42 % - 6 612 

Invalidní důchodce 
ve 2. stupni 

11 000 1 959 1 839 1 639 1 288 1 063 -551 -29,96 % - 6 612 

Matka 
samoživitelka, 1 dítě, 

minimální mzda 
13 391 2 481 2 332 2 082 1 230 930 - 1 102 -47,26 % - 13 224 

Matka 
samoživitelka, 2 

děti, příjem ve výši 
mediánu za 2Q 2019 

25 026 11 080 8 988 8 687 7 335 6 960 -1 653 -18,39 % - 19 836 

Manželé, 2 děti, otec 
příjem medián 2Q 

2019, matka 
minimální mzda 

25 026 
12 124 

= 37 150 

9 473 
0 

= 9 473 

7 886 
0 

= 7 886 

7 536 
0 

= 7 536 

5 683 
0 

= 5 683 

5 233 
0 

= 5 233 
-2 203 -27,94 % - 26 436 

Osamělý dlužník, 
průměrná mzda (3Q 

2019) 
26 067 15 335 11 884 11 684 11 334 11 109 -550 -4,63 % - 6 600 

Průměrný dlužník 
v oddlužení, 1 dítě, 

medián příjmů v 
oddlužení6 

15 046 3 585 3 435 3 185 2 334 2 034 -1101 -32,06 % - 13 212 
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Z dříve provedené analýzy k novele nařízení vlády č. 91/2019 Sb. vyplývalo, že dlužníkům s příjmem mezi 15-25 tis. Kč měsíčně pomůže zvýšení 

hranice, od které se sráží bez omezení. Tato změna se nedotkla nízkopříjmových dlužníků s příjmy do 15 tis. Kč měsíčně. Dopady na srážky provedené 

změnou nařízení v roce 2019 lze pozorovat i ve výše uvedené tabulce (rozdíl sloupců I. a II.). 

V případě, že by se nezměnily parametry výpočtu nezabavitelné částky a pouze by došlo ke zvýšení životního minima, jak jej navrhuje Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, došlo by ke snížení měsíční splátky u průměrného dlužníka v insolvenci o 250 Kč (tj. o 7,28 %), přičemž v důsledku zvýšení 

normativních nákladů na bydlení došlo ke snížení oproti roku 2019 již o 150 Kč (tj. o 4,18 %). Při zachování stávajících parametrů se zvýšením 

životního minima by došlo k poklesu splátky u průměrného dlužníka v insolvenci o celkových 400 Kč (tj. o 11,46 %) proti roku 2019 (rozdíl sloupců 

I. a III.). 

V případě zvýšení nezabavitelné částky na ¾ součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení a současné zvýšení na 1/3 za vyživovanou 

osobu dojde u průměrného dlužníka v oddlužení ve vztahu k průměrné výši pohledávek (tj. 600.000 Kč) k poklesu ve splátce o 1.101 Kč, 

tj. o 32,06 % nižší splátka oproti současné situaci. Průměrné uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů by u něj pokleslo na 23,34 %, což 

by znamenalo ztrátu výhody domněnky vynaložení veškerého úsilí při více než 30% uspokojení, která by mu nyní jinak svědčila. Věřitelé by za 60 

měsíců (5 let trvající oddlužení) přišli u průměrného dlužníka celkem o 66.060 Kč. Vycházíme-li z celkového počtu probíhajících oddlužení, ve 

kterých bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, a kde 

tudíž dochází k provádění srážek z příjmů, pak snížení uspokojení všech věřitelů v daném počtu cca 95.000 řízení teoreticky7 může 

dosáhnout výše cca 3,138 mld. Kč. 

Změna nejvíce pomůže nízkopříjmovým dlužníkům a dlužníkům s dětmi, u kterých by došlo k největšímu snížení měsíční splátky. Např. 

u matky samoživitelky s jedním dítětem by došlo k poklesu ve splátce ze současných 2.332 Kč na 1.230 Kč (sloupec II. a IV.). Aby nepřišla o výhodu 

domněnky vynaložení veškerého úsilí při více než 30% uspokojení, nesměl by souhrn výše jejích pohledávek překročit výši 246.000 Kč. 

Na okraj dodáváme, že v případě, že dojde v budoucnu ke zvýšení životního minima, tak jak jej navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí 

v návrhu, který byl rozeslán dne 20. 12. 2019 do mezirezortního připomínkového řízení, může dojít ke komplikacím takové matky samoživitelky se 

vstupem do oddlužení, jelikož její splátka klesne na 930 Kč (sloupec V.), tedy pod hranici minimální splátky určené běžným věřitelům 

(tj. 1.089 Kč), stanovené v § 395 insolvenčního zákona. Stejný důsledek nastává podle hodnot v tabulce u invalidních důchodců ve druhém stupni, 

neboť jejich splátka klesne na 1.063 Kč (sloupec V.). 

Dopadem zvýšení nezabavitelné částky může být, že se rozšíří počet osob, které nebudou moci vstoupit do oddlužení z důvodu velmi 

nízkých příjmů, jelikož by jejich měsíční splátka mohla poklesnout pod minimální splátku v oddlužení, a tito dlužníci by tak nesplnili 

podmínku schopnosti hradit tzv. minimální splátku v oddlužení, která činí cca 2.200 Kč8 stanovenou v § 395 insolvenčního zákona (týkalo by se 

                                                           
7 Tj. zůstanou-li srážky z příjmů dlužníků konstantní; výpočet současně vychází z předpokladu, že zbývající doba oddlužení v uvedeném vzorku je rovnoměrně 
rozložena 1-60 měsíců. 
8 Srov. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, který pro povolení oddlužení vyžaduje primárně schopnost hradit alespoň odměnu a hotové výdaje insolvenčního 
správce a stejnou částku nezajištěným věřitelům (odhlédneme-li od výživného ze zákona). 
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bezdětných dlužníků s cca 10.700 Kč čistého, resp. cca 13.200 Kč u dlužníků s jedním dítětem, zatímco v současnosti se zlom pro účely splnění 

minimální splátky nachází na úrovni cca 9.900 Kč čistého u bezdětných dlužníků a cca 11.550 Kč u dlužníků s jedním dítětem). Snížení měsíční 

srážky v ostatních případech by v současných insolvenčních řízení dále mohlo znamenat, že dlužníci mohou přijít o výhodu domněnky vynaložení 

veškerého úsilí u splnění oddlužení při alespoň 30% uspokojení pohledávek jejich nezajištěných věřitelů. V případě, že by došlo ke zvýšení životního 

minima, nebyl by do oddlužení vpuštěn dlužník s příjmy nižšími než 13.650 Kč s jedním dítětem a 11.100 Kč u bezdětných dlužníků. 

Zvýšení nezabavitelné částky tak, jak je předestřeno v navrhované variantě, sníží plošně splátku všem dlužníkům v insolvenci bez ohledu na výši 

příjmů.   
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IV. Snížení splátek dlužníků v exekuci (s nepřednostními pohledávkami11) 

Pozn. splátka je počítána po odečtení odměny exekutora ve výši 15 % (kvůli periodicitě nebere v úvahu náhradu hotových výdajů).  

 

                                                           
9 Od 1.1.2020 došlo ke zvýšení normativních nákladů na bydlení.  
10 Výše příjmů dlužníka v oddlužení zahrnuje hlavní (mzda, plat, OSVČ) i vedlejší zdroje (DPP, DPČ) příjmů s výjimkou darů a důchodů poskytovaných na základě 
ust. § 392 odst. 3 insolvenčního zákona ve znění do 31. 5. 2019 (tj. plnění poskytnutých třetí osobu za účelem splnění minimální hranice 30% uspokojení 
nezajištěných věřitelů). Výše čistého měsíčního příjmu je vypočítána ze vzorku cca 35.000 oddlužení, v nichž byla podána zpráva pro oddlužení v období Q3 2017 
až Q4 2019. S postupujícím získáváním detailnějších statistických údajů se tato hodnota může měnit. Zdroj: MSp.  
11 U exekuce s přednostními pohledávkami se v pásmu třetinového systému sráží 2/3 jako v insolvenci oproti 1/3 při exekuci s nepřednostními pohledávkami.  

Povinný 
Celkový čistý 

příjem 

Splátka oprávněným exekuce 
 

               I.                              II.                             III.                              IV.                            V. 
         DŘÍVE                        NYNÍ                       NYNÍ se                  NOVĚ                     NOVĚ se 
  (do 31. 5. 2019)          (od 1. 1. 20209)         zvýšením ŽM          (3/4 a 1/3)             zvýšením ŽM 

Rozdíl 
 

NYNÍ vs. NOVĚ 
(bez zvýšení ŽM) 

Snížení 
uspokojení 

oprávněného za 
1 rok 

Starobní důchodce 
pobírající průměrný 

důchod 
14 400 2 259 2 208 2 123 1 974 1 878 - 234 - 10,60 % - 2 808 

Invalidní důchodce 
ve 2. stupni 

11 000 1 295 1 245 1 160 1 011 915 - 234 - 18,80 % - 2 808 

Matka 
samoživitelka, 1 dítě, 

minimální mzda 
13 391 1 518 1 454 1 348 986 858 - 468 - 32,19 % - 5 616 

Matka 
samoživitelka, 2 

děti, příjem ve výši 
mediánu za 2Q 2019 

25 026 7 612 4 283 4 156 3 581 3 422 - 702 - 16,39 % - 8 424 

Manželé, 2 děti, otec 
příjem medián 2Q 

2019, matka 
minimální mzda 

25 026 
12 124 

= 37 150 

6 246 
0 

= 6 246 

3 815 
0 

= 3 815 

3 666 
0 

= 3 666 

2 879 
0 

= 2 879 

2 687 
0 

= 2 687 
- 936 - 24,53 % - 11 232 

Osamělý dlužník, 
průměrná mzda (3Q 

2019) 
26 067 11 229 5 514 5 429 5 280 5 185 - 234 - 4,24 % - 2 808 

Průměrný dlužník 
v oddlužení, 1 dítě, 
mediánu příjmů v 

oddlužení10 

15 046 1 986 1 923 1 816 1 455 1 327 - 468 - 24,34 % - 5 616 
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Z tabulky se splátkami v exekuci (pro nepřednostní pohledávky) vyplývá, že povinným s čistými příjmy mezi 15 a 25 tis. Kč měsíčně razantně pomohlo 

zvýšení hranice, od které se sráží bez omezení (rozdíl sloupců I. a II.). Např. matce samoživitelce se dvěma dětmi s příjmem ve výši mediánu mzdy 

se měsíční splátka v exekuci snížila o 3.329 Kč (tj. o 43,73 %) a osamělému bezdětnému povinnému dokonce o 5.715 Kč (tj. o 50,89 %). 

Vycházíme-li z hypotézy, že průměrný příjmový profil povinného v exekuci odpovídá příjmovému profilu průměrného dlužníka v insolvenci, pak 

v případě zvýšení nezabavitelné částky na ¾ součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení a současné zvýšení na 1/3 za vyživovanou 

osobu dojde u tohoto hypotetického průměrného povinného v exekuci k poklesu ve splátce o 468 Kč, tj. o 24,34 % nižší splátka oproti současné 

situaci (rozdíl sloupců II. a IV.).  

V případě, že by došlo současně se změnou parametrů i ke zvýšení životního minima (sloupec V.) došlo by u matky samoživitelky s jedním dítětem 

a minimální mzdou k poklesu splátky z dnešních 1.454 Kč na 858 Kč (tj. pokles ve splátce o 40,99 %). Ale i bez zvýšení životního minima (sloupec 

IV.) by došlo dle této varianty k poklesu měsíční splátky o 468 Kč (tj. o 32,19 %). 

Stejně jako u insolvencí by tato varianta nejvíce pomohla nízkopříjmovým povinným a povinným s dětmi, u kterých by došlo 

k největšímu snížení měsíční splátky.  

Zvýšení nezabavitelné částky tak, jak je předestřeno v navrhované variantě, sníží plošně splátku všem povinným v exekuci bez ohledu na výši příjmů.  
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