
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jany 
Maláčové, MSc., dne 4.11.2020, s termínem dodání stanovisek do 11.11.2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

MF V rámci předkládaného materiálu je navrhováno zvýšení částek 
životního a existenčního minima ve dvou variantách (o 30 % a 
14, 8 %) jako reakce na aktuální nepříznivou situaci v souvislosti 
s šířením epidemie   COVID-19. 
 
Zásadní připomínky:  
 
1. S navrhovaným zvýšením částek životního a existenčního 

minima v obou variantách zásadně nesouhlasíme. Toto 
zvýšení neúměrně převyšuje růst příslušného indexu 
spotřebitelských cen v rozhodném období. Rovněž 
nepovažujeme argument pandemie COVID-19 a s tím 
spojený pokles reálného HDP za důvod pro navrhovanou 
valorizaci částek, jelikož je valorizační mechanismus vázán 
na příslušný index spotřebitelských cen. Jedná se o výrazné 
skokové navýšení, které zatíží výdajovou stránku státního 
rozpočtu. I navrhované navýšení ve variantě II., ve výši 14, 
8 % je vyšší, než valorizace schválená od 1. 4. 2020 (o 13.2 
%), kdy bylo zohledněno období říjen 2011 – září 2019.  

 
2. MPSV v návrhu na zvýšení minimální a zaručené mzdy v 

roce 2021 (aktuálně též projednávaná vládou) usiluje o 
nárůst rozdílu mezi pracovními a sociálními příjmy, který 

K bodu 1 - ROZPOR 

MPSV -Neakceptováno, vysvětleno 

Rozdíl mezi částkou kvantifikovanou při aktualizaci náplně životního 
a existenčního minima a částkou dosaženou valorizací pomocí indexu 
spotřebitelských cen domácností celkem je podrobně popsán 
v Důvodové zprávě. Znovu tedy konstatujeme, že částky navržené 
ve variantě I. jsou skutečnou úrovní odpovídající věcné náplni a 
konstrukci životního a existenčního minima. 

MF -Nesouhlas – v připomínce neporovnáváme způsoby dosažení 
zvýšených částek z věcného hlediska. Uvádíme, že navrhované 
skokové zvýšení, které má základ v aktualizaci spotřebního koše, 
výrazně převyšuje růst dotyčných částek, při kterém byl zohledněno 
období 8 let. Unikají nám objektivní důvody, které vedly MPSV 
k aktualizaci spotřebního koše až po několika letech, po letošní 
valorizaci a navíc po vládním schválení návrhu rozpočtu na příští rok. 
Odkaz na pandemii COVID-19 z našeho hlediska není relevantní, 
jelikož MPSV navrhuje změnu standardního legislativního předpisu, 
který není se současnou situací nijak provázán. Na zhoršenou životní 
situaci osob v souvislosti s mimořádnými opatřeními reaguje MPSV 
jinými nástroji. 
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má působit motivačně na hledání zaměstnání či zachování 
pracovní aktivity. Souběžně projednávané návrhy na 
podstatné zvýšení sociálních dávek a rozšíření okruhu 
příjemců (kromě tohoto návrhu se jedná i o úpravy přídavků 
na dítě) směřují naopak proti tomuto cíli, jsou tedy v rozporu 
s deklarovanými záměry MPSV. 

 
3. Navrhované zvýšení částek životního a existenčního minima 

má významný dopad do zvýšení výdajů na dávky státní 
sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi, přičemž 
vládou schválený návrh zákona o státním rozpočtu na rok 
2021 s tímto růstem nepočítá. 

 
4. Do Důvodové zprávy požadujeme doplnit konkrétní údaje o 

úpravě spotřebního koše z hlediska osob, které se ocitají na 
úrovni životního a existenčního minima používaného 
k valorizaci příslušných částek, a to ve srovnání 
s předchozím obdobím. 

 
Ostatní připomínky 
 
K Důvodové zprávě 
1. Srovnání počtu osob pod hranicí materiální deprivace v 

roce 2012 oproti roku 2019, uvedené v důvodové zprávě, 
není z hlediska navržené úpravy nijak relevantní. Kromě 
zcela odlišné definice hranice materiální deprivace a 
životního či existenčního minima je charakter roku 2012 
zcela odlišný od letošního roku. 

 
2. V důvodové zprávě nejsou uvedeny žádné dopady na 

podnikatelské prostředí. Zvýšení nezabavitelné částky však 
dle našeho názoru podnikatelské prostředí ovlivní, ať už 
prostřednictvím dopadu na věřitele, nebo efektu na nabídku 
práce. Doporučujeme tyto dopady doplnit, včetně 
vyčíslení. 

MPSV-neakceptováno, vysvětleno 

Vysvětlení rozdílu mezi valorizací a aktualizací částek se věnuje 
důvodová zpráva velmi podrobně. Znovu tedy na ní odkazujme. MF 
nadále nechápe rozdíl mezi valorizací prostřednictvím nařízení 
vlády a novelou zákona. MPSV nezná výsledky studie léta, jelikož 
byla finalizována až v roce 2019 (MPSV byly výsledky předány 
v polovině roku 2019). Upozorňujeme tedy znovu, že současné 
částky životního a existenčního minima neodpovídají své definici, 
kdy životní minimum reprezentuje minimální společensky uznanou 
hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a 
ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum je 
minimální hranice peněžních příjmů osob, která se považuje 
za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních 
potřeb na úrovni umožňující přežití.  

Následkem současné situace bude zhoršení sociálních podmínek 
domácností a stát musí zajistit, aby tyto instituty skutečně plnily 
svou funkci a zabránily propadu velké části obyvatelstva. Kromě 
sociálního aspektu je potřeba znovu zohlednit vývoj po krizi 2008-
2009, kdy politika škrtů vedla k prodloužení a prohloubení 
ekonomické krize. Součástí základní ekonomické teorie je již od 
osmdesátých let tzv. efekt hysterze, který popisuje, že čím delší je 
období propadu, tím více dochází i ke snížení budoucí potenciální 
produkce. To se potvrdilo i v letech 2010-2013. Propad velké části 
populace mimo interval důstojných životních podmínek je silně 
procyklické a má ekonomicky eskalující efekt. Krize je tudíž 
zmíněna jednak proto, že je potřeba předcházet nárůstu negativních 
sociálně patologických jevů a zároveň je nutné umožnit vytvořit 
záchrannou síť v době, kdy jí lidé potřebují nejvíc (životní a 
existenční minimum je kritérium na které se odkazuje více oblastí 
sociální politiky). Mimo tyto důvody je nutné aktualizovat zmíněné 
částky i proto, že neodpovídají své definici. 
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MF – nesouhlas – za situace, kdy podle MPSV cca dvě třetiny 
příjemců ovlivněných výší životního minima tvoří lidé, kteří si 
nemohou z objektivních důvodů zvýšit příjem vlastní prací, je výše 
uvedenou argumentaci MPSV třeba odmítnout. Současná nepříznivá 
ekonomická situace se nemůže negativně promítnout v životní situaci 
těch osob, které nepracují. Změny jejich životní úrovně tak při 
nezměněných částkách ŽM a EM budou determinovány vývojem 
životních nákladů – v této souvislosti opět odkazujeme na výrazné 
zvýšení částek ŽM a EM od 1. 4. 2020. Situaci příjemců ovlivněných 
výší ŽM, kteří pracovat mohou, by stát měl řešit primárně posílením 
motivace pracovat (zvýšení MM od 1. 1. 2021) nebo využitím nástrojů 
aktivní politiky zaměstnanosti. Odmítáme také argumentaci efektem 
hystereze – nezaměstnanost sice roste, citelnějším dopadům na trh 
práce ale zatím brání vládní opatření (především program Antivirus). 
Navíc je míra nezaměstnanosti stále v mezinárodním srovnání 
extrémně nízká a zřejmě ještě pod svou přirozenou mírou. 
S očekávaným postupným oživením ekonomiky v dalších letech by 
navíc nezaměstnanost měla spíše klesat. Zvýšení částek ŽM a EM by 
oslabilo motivaci k práci (těch příjemců ovlivněných výší životního 
minima, kteří mohou pracovat), tedy by zmíněný negativní efekt 
hystereze spíše prohloubilo. 

K bodu 2- ROZPOR 

MPSV -Neakceptováno, vysvětleno 

Minimální mzda, životní minimum a sociální dávky jsou zásadně 
odlišné instituty.  

Životní ani existenční minimum není sociální dávkou. Tyto instituty 
vyjadřují minimální hranici příjmů, která by měla občanům České 
republiky zajistit výživu a ostatní základní osobní potřeby (kromě 
nákladů souvisejících s bydlením), v případě existenčního minima 
navíc pouze na úrovni přežití.  

Významným důvodem pro zvýšení životního a existenčního minima 
je také fakt, že zhruba dvě třetiny úrovní životního minima 
ovlivněných příjemců tvoří lidé, kteří si skutečně z objektivních 
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důvodů nemohou zvýšit příjem vlastním přičiněním (nemohou 
vůbec pracovat, či nemohou pracovat na plný úvazek – př. důchodci, 
matky samoživitelky a zdravotně postižení). 

Argument snižování motivace k práci není nijak odborně podložen, 
naopak např. v případě exekučních srážek propad reálné hodnoty 
životního minima vede k růstu práce na černo. 

MF -Nesouhlas – v připomínce není uvedeno, že minimální mzda, 
životní minimum a sociální dávky jsou shodné, nebo podobné, 
instituty. MPSV nevysvětluje, proč se u předkládaných návrhů změn 
různých legislativních předpisů naprosto rozchází v deklarovaných 
cílech. Životní minimum a existenční minimum mají zásadní vliv na 
výši dávek a okruh příjemců v rámci SSP a HN, není tedy jasné, 
jakého obecného cíle chce MPSV dosáhnout zvýšením sociálních 
dávek a rozšíření okruhu jejich příjemců a zároveň výrazným 
zvýšením minimální mzdy. 

MPSV-neakceptováno, vysvětleno 

Nepochopení rozdílu mezi minimální mzdou a životním a 
existenčním minimem je velmi zarážející. Tyto dva instituty 
nepokrývají stejné „stakeholdery“. Navíc ne všichni příjemci dávek 
závislých na životním a existenčním minimu jsou pracující. Dále 
upozorňujeme MF, že nezaměstnanost se v souvislosti se současnou 
situací zvyšuje. Připomínky k minimální mzdě jsou mimo rámec 
návrhu novely zákona o životním a existenčním minimu. 
 

MF – nesouhlas – Situaci příjemců ovlivněných výší ŽM, kteří 
pracovat mohou, by stát měl řešit primárně posílením motivace 
pracovat (zvýšení MM od 1. 1. 2021) nebo využitím nástrojů aktivní 
politiky zaměstnanosti. Nezaměstnanost sice roste, citelnějším 
dopadům na trh práce ale zatím brání vládní opatření (program 
Antivirus). Navíc je míra nezaměstnanosti stále v mezinárodním 
srovnání extrémně nízká a zřejmě ještě pod svou přirozenou mírou. 
S očekávaným postupným oživením ekonomiky v dalších letech by 
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navíc nezaměstnanost měla spíše klesat. Upozorňujeme také na stále 
vysoký počet volných pracovních míst v ekonomice (byť ne všechna 
místa v evidenci ÚP ČR budou „aktivní“). Zvýšení částek ŽM a EM 
by oslabilo motivaci k práci (těch příjemců ovlivněných výší životního 
minima, kteří mohou pracovat), což by bylo v rozporu s cílem 
deklarovaným MPSV v souvislosti se zvýšením minimální mzdy.  

 

K bodu 3- ROZPOR 

MPSV -Neakceptováno, vysvětleno 

Návrh byl zpracován jako okamžitá reakce na aktuální nepříznivou 
situaci, ke které dochází v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-
CoV-2, kdy se řada lidí dostává nezaviněně do situace 
nedostatečných příjmů a jejich základní životní potřeby nejsou 
dostatečně zajištěny.  

Materiál byl zpracován a do meziresortního připomínkového řízení 
rozeslán až po schválení státního rozpočtu vládou a rozpočtové 
dopady zvýšení částek životního a existenčního minima v něm tudíž 
nemohly být objektivně zohledněny. 

Nesouhlas – dle důvodové zprávy VÚPSV již ve své studii z roku 
2018 uvádí, že „došlo k výraznému podhodnocení tohoto institutu a 
současný stav neodpovídá úrovni, která by měla reprezentovat 
minimální částky životního, respektive existenčního, minima 
domácnosti“. O problému neaktuálnosti částek má tedy MPSV 
dostatečné informace delší dobu a nejedná se tak o okamžitou reakci 
na pandemii COVID-19. Vzhledem k tomu, že MPSV navrhuje 
změnu zákona s výraznými rozpočtovými dopady až po vládním 
schválení návrhu rozpočtu na rok 2021, požadujeme, aby MPSV 
navrhlo změnu ukazatelů SR v rámci své rozpočtové kapitoly, 
kterými by zajistila dostatečné posílení výdajů na dotčené sociální 
dávky. 

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



6 
 

MPSV-neakceptováno, částečně vysvětleno 

MF argumentuje, že MPSV již o studii VÚPSV ví delší dobu, ale 
navrhuje změnu až v době pandemie, tudíž se nemůže jednat o reakci 
na pandemii. Není zřejmá logika nesouhlasné připomínky. MF 
naopak svou argumentací podporuje zdůvodnění návrhu novely 
zákona.  

Výsledky studie VÚPSV byly MPSV předány až v polovině roku 
2019. Trváme na tom, že návrh novely zákona o životním a 
existenčním minimu je nyní předkládán jako jeden z nezbytných 
nástrojů k předcházení a řešení očekávaných negativních dopadů 
současné krize, kdy nelze ponechat částky životního a existenčního 
minima takto výrazně podhodnocené.   

MF – nesouhlas – Není objasněno, proč MPSV přichází se zvýšením 
částek až po roce a půl od seznámení se se situací a navíc po schválení 
návrhu rozpočtu na příští rok. S ohledem na to, že podle MPSV cca 
dvě třetiny příjemců ovlivněných výší životního minima tvoří lidé, 
kteří si nemohou z objektivních důvodů zvýšit příjem vlastní prací, je 
výše uvedenou argumentaci MPSV třeba odmítnout. Současná 
nepříznivá ekonomická situace se nemůže negativně promítnout 
v životní situaci těch osob, které nepracují. Změny jejich životní 
úrovně tak při nezměněných částkách ŽM a EM budou determinovány 
vývojem životních nákladů – v této souvislosti opět odkazujeme na 
výrazné zvýšení částek ŽM a EM od 1. 4. 2020. Situaci příjemců 
ovlivněných výší ŽM, kteří pracovat mohou, by stát měl řešit primárně 
posílením motivace pracovat (zvýšení MM od 1. 1. 2021) nebo 
využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Trváme na svém 
požadavku, aby MPSV navrhlo změnu ukazatelů SR v rámci své 
rozpočtové kapitoly, kterými by zajistila posílení výdajů na dotčené 
sociální dávky. 
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K bodu 4 

MPSV -Neakceptováno, vysvětleno 

V rámci předkládaného návrhu nedochází k úpravě spotřebního 
koše. V roce 2006 odborníci z VÚPSV vytvořili konkrétní koš 
odpovídající minimální společensky uznatelné 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) a finančně ho kvantifikovali v Kč. A nyní VÚPSV udělal to 
samé bez jakékoliv změny metodiky. 

MF - Nesouhlas – požadujeme doplnit důvodovou zprávu 
o konkrétní specifikaci spotřebního koše, včetně finanční 
kvantifikace jednotlivých položek. 

MPSV-akceptováno, důvodová zpráva doplněna 

Do důvodové zprávy byla doplněna tabulka s údaji, které se vztahují 
ke struktuře částek životního a existenčního minima na příkladu 
jednotlivce.  

MF - souhlas 

 

K ostatním připomínkám 

K bodu 1. 

MPSV zcela souhlasí s konstatováním, že situace byla v roce 2012 
jiná. Jednalo se o důsledek politiky posilující negativní procyklický 
dopad na ekonomiku vedoucí k výraznému zhoršení sociální situace 
českých domácností. Proto je nezbytné se této situaci vyhnout a 
neopakovat jí, aby znovu nenastala situace podobná roku 2012. 
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Přesto lze nárůst negativních sociálních dopadů v souvislosti 
s pandemií očekávat ve všech variantách budoucího vývoje.  

Argumenty se opírají o skutečnosti České republiky, ke kterým 
došlo v období po ekonomické krizi v letech 2008-2009. Národní 
zkušenosti a relevantní data považujeme za objektivní východiska 
k předcházení a řešení budoucím negativním dopadům současné 
krize. Proto je nutné konstatovat, že nástroje na řešení současné 
situace musí být komplexní. Dostatečné (své definici odpovídající) 
úrovně životního a existenčního minima jsou nezbytné v reakci 
na očekávané následky pandemie.  

K bodu 2. 

V důvodové zprávě je ve vztahu k podnikatelskému prostředí 
uvedeno: „Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad 
na podnikatelské prostředí.“ 

Negativní dopad navrhované úpravy na podnikatelské prostředí 
nespatřujeme, v případě zvýšení nezabavitelné částky vnímáme 
naopak dopad pozitivní.  

Vzhledem k tomu, že výrazný reálný pokles částky životního 
minima nedokáže pokrýt základní životní potřeby (bez nákladů 
na bydlení), ponechání podhodnocené nezabavitelné částky vede 
k dalšímu zadlužování osob v exekuci.  

Je také nutné si uvědomit, že osobě v exekuci jsou od určité výše 
příjmu zabaveny všechny další příjmy (výpočet vychází ze životního 
minima a normativních nákladů na bydlení). Navíc vyššími příjmy 
pracující ztrácí nárok na některé sociální dávky, vypočítávané dle 
příjmů před exekucemi. Takže reálně se snižuje částka, která jim 
zůstane. Lidé jsou tlačeni k tomu mít nižší oficiální příjmy nebo 
pracovat zcela na černo. To ukazuje i odborný výzkum 
(např. Median, VÚPSV, SPOT). Legalizace příjmů také vede 
ke zvýšení objemu odváděných daní a sociálního pojištění. 

Takto argumentují i odborníci z VÚPSV. Jestliže by bylo dlužníkovi 
ponecháno z jeho čistých měsíčních příjmů více než doposud, byla 
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by podpořena motivace dlužníka dosahovat pravidelného legálního 
příjmu, neboť s jeho rostoucí výší by poměrně rostla i částka, která 
by byla dlužníku z jeho mzdy ponechána. Současně by se motivace 
ke zvyšování příjmů pozitivně promítla do míry uspokojení věřitelů, 
kterým by byla v oddlužení nadále určena převážná část takto 
získaných finančních prostředků.  

 
Závěr: 

S Návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o 
životním a existenčním minimu vyslovujeme zásadní 
nesouhlas. 

Projednáním připomínek je pověřen Ing. Jakub Novák, vedoucí 
odd. Sociální věci, zaměstnanost a podpora nestátních subjektů 
(tel. 25704 3105, e-mail:  jakub.novak@mfcr.cz) a Ing. Pavlína 
Smítalová, referentka odd. Sociální věci, zaměstnanost a 
podpora nestátních subjektů (tel. 25704 2736, e-mail: 
pavlina.smitalova@mfcr.cz) 

 

MMR K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o 
životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, 
Ministerstvo pro místní rozvoj neuplatňuje připomínky. 
Doporučujeme však doplnit do předkládací zprávy informaci o 
tom, že je materiál vládě předkládán ve dvou variantách a 
důvody, které k tomu MPSV vedou. Dále také doporučujeme 
doplnit důvodovou zprávu k Variantě I o uvedení východisek 
vedoucích k navrhovaným částkám. Ministerstvo pro místní 
rozvoj se přiklání při výběru preferované varianty ke stanovisku 
Ministerstva financí, jakožto správci státního rozpočtu 

Částečně akceptováno, vysvětleno 

Text předkládací zprávy bude doplněn v následujícím smyslu: 

Materiál je předkládán ve dvou variantách.  

Stanovení nových částek životního a existenčního minima 
ve Variantě I obnovuje původně stanovené částky na úrovně 
minimální nezbytné spotřeby stanovené věcnou náplní a konstrukcí 
životního a existenčního minima. Navrhovaná úprava zachovávající 
reálnou úroveň zákonem stanovených hodnot z roku 2007 plně 
kompenzuje disproporci mezi unikátním spotřebním košem 
stanoveným pro tento účel a indexem spotřebitelských cen 
domácností celkem, která se vytvořila za posledních 13 let. 

Variantou II jsou nové částky životního a existenčního minima 
redukované o ½ oproti částkám ve Variantě I. Tato varianta je 
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z hlediska výdajů na státní rozpočet úspornější, však pouze částečně 
kompenzuje výše uvedené disproporce.  

Pokud jde o doporučení doplnění východisek navrhovaných částek 
u Varianty I, máme za to, že jsou v textu důvodové zprávy již 
obsažena. Navrhované částky jsou stanoveny dle výsledků revize 
VÚPSV, které vychází z cenových hladin roku 2018. Částky 
navrhované VÚPSV musely být tedy ještě valorizovány o příslušný 
index spotřebitelských cen, což je v materiálu dovysvětleno v 
poznámce pod čarou k navrhovaným částkám. 

MSp 1. Obecně k návrhu  
Navrhovaná změna bude mít zásadní dopad do výpočtu tzv. 
nezabavitelné částky podle 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). Toto nařízení využívá 
částku životního minima jednotlivce při výpočtu základní 
částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy, a 
částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení. Bude-
li zvýšena částka životního minima, bude zvýšena i 
nezabavitelná částka, povinnému v exekuci, resp. dlužníku 
v insolvenci, tedy bude ponecháno z jeho příjmů více a 
oprávněný obdrží méně. Zvýší se rovněž částka, nad kterou se 
zbytek čisté mzdy v exekuci srazí bez omezení, změní se tedy ta 
část příjmu povinného, která se dělí na třetiny, z nichž jedna 
nebo dvě zůstává povinnému zachována. Dojde proto 
k výraznému snížení uspokojení jak věřitelů povinných 
v exekuci tak věřitelů dlužníků v insolvenci. 
Od poloviny roku 2019 docházelo k mimořádně dynamickým 
změnám ve výši nezabavitelné částky. Od 1. června 2019 byla 
výrazně posunuta hranice, nad kterou se čistý příjem dlužníka 
sráží bez omezení. Od 1. ledna 2020 došlo k pravidelné 
valorizaci částky normativních nákladů na bydlení z 6.233 Kč na 
6.502 Kč. Od 1. dubna 2020 došlo k zvýšení částky životního 

K bodu 1. – ROZPOR 

MPSV - neakceptováno 

Při posuzování vlivu úpravy částek životního a existenčního minima 
na jednotlivé oblasti jsme nedospěli k žádným relevantní 
argumentům, které by mohly objektivně podložit výrazný negativní 
vliv na podnikatelské prostředí (bohužel ani v důvodové zprávě 
Ministerstva spravedlnosti k návrhu nařízení, kterým se mění 
nařízení vlády o nezabavitelných částkách, ve znění nařízení vlády 
č. 91/2019 Sb. z února 2020 jsme podrobnější analýzu vlivu 
na podnikatelské prostředí nenalezli). Vaši připomínku však vítáme. 
Pokud Ministerstvo spravedlnosti (v jehož působnosti je 
problematika výpočtu tzv. nezabavitelné částky) poskytne vyčíslení 
příslušných negativních dopadů zvýšení nezabavitelné částky 
na podnikatelské prostředí, do důvodové zprávy konkrétní vliv 
doplníme.  

Taktéž upozorňujeme na argumentaci Ministerstva spravedlnosti 
ve výše zmíněné důvodové zprávě: „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 
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minima z 3.410 Kč na 3.860 Kč. Od 1. července 2020 došlo 
k výraznému zvýšení koeficientů zápočtu částek životního 
minima i normativních nákladů na bydlení pro účely stanovení 
základní nezabavitelné částky i pro účely jejího zvýšení za 
každou vyživovanou osobu. Navrhovaná změna by tedy 
znamenala již pátou poměrně zásadní změnu v hodnotách 
určených nařízením o nezabavitelných částkách od června 2019. 
Kumulativním efektem dosavadních modifikací přitom došlo k 
výraznému navýšení nezabavitelné částky oproti stavu na konci 
předchozího roku o cca 21 % pro jednotlivce a o cca 38 % pro 
dospělého člena čtyřčlenné rodiny. Ministerstvo spravedlnosti 
v minulosti vyvinulo snahu otázku simultánních zásahů do 
nezabavitelné částky s předkladatelem konzultovat a koncepčně 
řešit, aby tím koordinovalo legislativní práce. K dnešnímu dni 
však neobdrželo k iniciativě koordinovat legislativní řešení 
otázky nezabavitelné částky žádnou reakci.  
Jednoduchým výpočtem lze dospět k tomu, že by se 
navrhovanou změnou základní nezabavitelná částka v roce 2021 
zvýšila ze 7 771,5 Kč na 8 720,25 Kč, resp. 8 300,25 Kč 
(výpočet zahrnuje každoroční valorizaci normativních nákladů 
na bydlení z 6 502 Kč na 6 637 Kč, jejíž návrh je nyní rovněž 
v meziresortním připomínkovém řízení). U nesezdaného 
jednotlivce bez vyživovací povinnosti tudíž dojde ke skokovému 
zvýšení o cca 950 Kč (resp. o 530 Kč). Kumulativní efekt pak 
povede k výraznému snížení uspokojení věřitelů. Jen mezi 
prosincem 2020 a lednem 2021 poklesne srážka u průměrného 
dlužníka v oddlužení o cca 31 % (resp. o cca 17 %). Zde vychází 
Ministerstvo spravedlnosti ze svých statistických dat, dle kterých 
u průměrného dlužníka v oddlužení dosahovala srážka na konci 
roku 2019 výši 4 293 Kč. Vlivem dosavadních kumulovaných 
změn popisovaných výše klesne tato srážka na konci roku 2020 
na 2 742 Kč. Navrhovanými změnami by tedy podle těchto 
statistických údajů od 1. ledna 2021 klesla tato částka zřejmě až 
na 1.899 Kč (resp. na 2.272 Kč). Vycházíme-li z přibližného 
počtu 120.000 probíhajících oddlužení a konkursů, v nichž jsou 

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

Připomínce lze v případě spolupráce vyhovět. 

MSp - Vyčíslení  a popis negativních dopadů zvýšení částky 
životního minima jsme uvedli v rámci naší připomínky. Podrobnější 
vyčíslení v takto krátkém čase nejsme nyní schopni poskytnout. 
Výzva ke spolupráci v tomto ohledu měla ze strany MPSV přijít 
dříve, neboť dopad navrhované změny na věřitele musel být 
předkladateli od počátku zřejmý. 
MPSV - Akceptováno.  
Text důvodové zprávy k dopadům na podnikatelské prostředí byl 
doplněn.  
MSp - Identifikace dopadů na podnikatelské prostředí je z našeho 
pohledu pořád velmi vágní a jde navíc zcela proti argumentaci 
uvedené v obsahu naší připomínky. Z předkladatelova doplnění totiž 
implicitně vyplývá, že na zvýšení životního minima podnikatelé ve 
skutečnosti vydělají, a to i v případě insolvencí. Takový scénář však 
nepovažujeme za pravděpodobný a pro jeho potvrzení chybí 
podrobnější analýza. Občané často utíkají do šedé zóny ekonomiky 
proto, aby neplatili daně a odvody; dlužníci pak kvůli 
nepostižitelnosti nelegálního příjmu, který není nikde evidován. 
Když se zvýší nezabavitelná částka, budou sice dlužníci ze svého 
legálního příjmu platit méně, to ale ještě nemusí znamenat, že se 
vyhnou práci na černo. Existují sice zaměstnavatelé, kteří budou 
programově odmítat vyplácení výplaty "bokem" (zejm. velcí 
sektoroví zaměstnavatelé typu Škodovka), kteří mohou přilákat 
exekvované povinné, kterým by dříve museli hodně srážet. 
Neodvažujeme se však označit toto za převažující efekt. Mnohem 
pravděpodobnější a rozšířenější a v krátkodobém horizontu citelnější 
je dle našeho názoru pokles uspokojení věřitelů, jak je popsán v naší 
připomínce. Odhlédneme-li pak od problematiky exekucí a 
insolvencí, obecně se rovněž dá říci, že když se zvýší životní 
minimum, pro některé nízkopříjmové kategorie lidí přestane dávat 
práce smysl úplně a budou žít ze sociálních dávek. Navrhované 
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fyzickým osobám prováděny srážky ze mzdy a jiných příjmů, lze 
dospět ke kvalifikovanému odhadu, že pokles uspokojení všech 
věřitelů v insolvenčních řízeních jen za rok 2021 dosáhne částky 
cca 1,2 mld. Kč. Dále nelze pominout počet povinných 
v exekucích, který podle statistických údajů Exekutorské 
komory ČR dosáhl ke konci roku 2019 cca 783.000 fyzických 
osob. Rovněž zde lze tedy očekávat snížení míry uspokojení 
oprávněných v řádu stovek milionů Kč ročně. 
Nesouhlasíme s předkladatelovým tvrzením, že návrh nemá 
dopady na podnikatelské prostředí, uvedeným v kapitole 6 
důvodové zprávy věnující se předpokládaným dopadům na 
podnikatelské prostředí, neboť, jak popisujeme výše, návrh 
zákona má na podnikatelské prostředí zásadní dopady a 
důvodová zpráva zcela postrádá jejich podrobnou analýzu. 
Příslušnou část důvodové zprávy v otázce dopadu na podnikatele 
je v tomto směru třeba analyticky dopracovat, neboť pak nelze 
kvalifikovaně rozhodnout. Na základě výše uvedeného pak 
nesouhlasíme ani s jednou z variant zvýšení životního minima. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
2. K odůvodnění nezbytnosti navrhované změny 
K poslednímu navýšení životního minima došlo s účinností od 
1. dubna 2020 a předkladatel v odůvodnění návrhu nařízení 
vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 
(publikovaného jako nařízení vlády č. 61/2020 Sb.) jednoznačně 
uvedl, že jeho cílem je valorizovat příslušné částky tak, aby byla 
zachována reálná úroveň částek životního a existenčního 
minima z 1. října 2006 a bylo zajištěno, aby příslušné instituty i 
nadále plnily svou funkci definovanou zákonem.  
Předkladatel při předcházejícím zvyšování vycházel z toho, že 
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 

doplnění důvodové zprávy tedy vyznívá jednostranně a na základě 
výše uvedeného s ním nesouhlasíme. 
 

K bodu 2  

MPSV - neakceptováno  

Návrh na další úpravu částek životního a existenčního minima je 
předkládán v souvislosti s novými závěry ze studie VÚPSV, 
ze kterých vyplývá, že od roku 2007 došlo postupně k výraznému 
podhodnocení institutů životního a existenčního minima a současný 
stav (ani po valorizaci částek od 1. dubna 2020) neodpovídá úrovni, 
která by měla reprezentovat jejich minimální částky. Podhodnocení 
platných částek životního minima oproti revizi VÚPSV vzniká 
rozdílem mezi konstrukcí životního (a existenčního) minima a 
spotřebního koše používaného k valorizaci příslušných částek. 
Toto odůvodnění je obsaženo též v důvodové zprávě k návrhu 
novely zákona. 

Tím, že valorizační mechanismus využívá index spotřebitelských 
cen domácností celkem, tak plně nezachycuje růst spotřebních 
nákladů nízkopříjmových domácností. Zejména to je zřejmé 
v případě potravin a nealkoholických nápojů, kde ceny rostou 
zhruba dvakrát rychleji než pro zbytek spotřebního koše. 
Ve spotřebním koši průměrné domácnosti činí přibližně 18 %. 
V případě specifického spotřebního koše použitého pro životní 
minimum činí náklady na výživu dokonce 60-70 % (podle složení 
domácnosti). 

Je tedy výrazný rozdíl mezi zvýšením na základě valorizačního 
mechanismu, který vychází z indexu spotřebitelských cen 
domácnosti celkem, a současným zvýšením. Částky životního a 
existenčního minima navržené ve variantě I. vychází z finanční 
kvantifikace věcné náplně a konstrukce těchto institutů. V roce 2006 
odborníci z VÚPSV vytvořili konkrétní koš odpovídající minimální 
společensky uznatelné hranici peněžních příjmů fyzických osob 
k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (a 
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zohledněn skutečný nárůst příslušných spotřebitelských cen 
vykázaný Českým statistickým úřadem od října 2006 do září 
2011 o 9,0 %. Dle odůvodnění předkladatele v zohledňovaném 
období (tj. od října 2011 do září 2019) skutečný nárůst 
příslušného indexu spotřebitelských cen bez bydlení, vody, 
energie a paliv v tomto období podle sdělení Českého 
statistického úřadu činil 13,2 %. Nařízením vlády č. 61/2020 Sb., 
o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, tudíž 
byly s účinností od 1. dubna 2020 tyto částky skutečně zvýšeny 
o 13,2 %.  
Dosáhl-li předkladatel výše uvedené valorizace částek životního 
a existenčního minima s účinností od 1. dubna 2020, není zjevné, 
o jaký důvod opírá záměr provést další významnou valorizaci. 
Rovněž není z důvodové zprávy zřejmé, proč nadále vychází 
z nárůstu cenových indexů od září 2006, když tento nárůst byl 
již valorizován právě nařízením vlády č. 61/2020 Sb. 
Požadujeme tedy v důvodové zprávě vysvětlit, proč se navrhuje 
opětovná valorizace částek životního i existenčního minima 
oproti stavu k září 2006, když k této valorizaci došlo účinností 
nařízení vlády č. 61/2020 Sb. 
 Tato připomínka je zásadní. 
 
Osobami pověřenými k projednání připomínek jsou: 
Mgr. Šárka Máchová, tel.: 221 997 698, e-mail: 
smachova@msp.justice.cz a 
Mgr. Ondřej Zezulka, tel.: 221 997 332, e-mail: 
ozezulka@msp.justice.cz. 
 

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) a finančně 
ho kvantifikovali v Kč. A nyní VÚPSV udělal to samé bez jakékoliv 
změny metodiky. Důvod proč index spotřebitelských cen nedokázal 
zajistit dostatečnou valorizaci je popsán výše.  

MSp - Zde by mělo podrobnější statistické údaje týkající inflace 
a struktury útraty nízkopříjmových domácností poskytnout MPSV. 
Zároveň nám není zřejmé, proč růst cen tzv. „specifického 
spotřebního koše“ nebyl použit již pro účely valorizace životního 
minima od. 1. dubna 2020. 
 

MPSV - Vysvětleno 

Valorizace účinná od 1. dubna 2020 proběhla nařízením vlády, a to 
o skutečný růst příslušného indexu spotřebitelských cen od 
posledního zvýšení (13,2 %). Jednalo o nařízení vlády, a ne o novelu 
zákona, takže částky bylo možné zvýšit pouze dle zákonem 
stanovených podmínek. Již v té době však MPSV argumentovalo, že 
částky jsou podhodnoceny.  

Jak je vysvětleno v současné DZ, valorizace indexem 
spotřebitelských cen domácností celkem nezachycuje růst nákladů 
nízkopříjmových domácností. Je proto rozdíl mezi valorizací (ISC) 
a aktualizací částek (aktualizace částek spotřebního koše unikátního 
pro účely životního a existenčního minima). Je důležité dodat, že 
ČSÚ nesleduje již od roku 2008 cenový index „Rodiny s dětmi v 
nízkém příjmovém pásmu“ a proto jediným způsobem zjištění 
skutečných částek je jejich aktualizace prostřednictvím studie 
VÚPSV. 
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Do důvodové zprávy byla doplněna tabulka s údaji, které se vztahují 
ke struktuře částek životního a existenčního minima na příkladu 
jednotlivce. 

MSp - Byť se domníváme, že údaje shromážděné VÚPSV, které 
mělo MPSV k dispozici již v roce 2019, měly být zohledněny při 
stanovování životního minima na rok 2020, lze naši připomínku 
považovat za vysvětlenou. 

MZd K materiálu Ministerstvo zdravotnictví uplatňuje následující 
doporučující připomínku  
Přikláníme se k II. variantě. 
Odůvodnění: Tato varianta zatíží méně státní rozpočet. 

Připomínka vzata na vědomí.  

MZe Doporučující  

Podporujeme variantu č. I, tedy zvýšení částky životního minima 
jednotlivce na 4 990 Kč a částky existenčního minima osoby na 
3 490 Kč. 

Připomínka vzata na vědomí. 

ÚVČR - VÚV Doporučujeme přijmout variantu č. II, tj. kdy se životní 
minimum pro jednotlivce zvyšuje z částky 3 860 Kč na 4 430 Kč 
a existenční minimum z částky 2 490 Kč na 2 990 Kč.  
Závěr 
Kontaktní osoba pro vypořádání připomínek: 
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., ungerman.jaroslav@vlada.cz 

Připomínka vzata na vědomí.  

ČMKOS 1. ČMKOS požaduje provedení zvýšení částek životního a 
existenčního minima ve variantě I. 

 
Odůvodnění: 

Českomoravská konfederace odborových svazů již 
dlouhodobě poukazuje na nutnost provést řádnou a 
dostatečnou valorizaci částek životního a existenčního minima 
a vítá proto záměr MPSV. Zvýšení uvedené ve variantě I je 
schopné narovnat stávající podhodnocení životního minima, 
podložené studií VÚPSV, a zajistit ohroženým osobám ochranu 
na důstojné úrovni. 

Připomínka o preferenci varianty I. vzata na vědomí 

MPSV-Neakceptována připomínka ke změně valorizační 
klauzule. 

Tento návrh novely zákona byl původně koncipován pouze jako 
návrh nařízení vlády na zvýšení částek životního a existenčního 
minima v mimořádném termínu. Důvodem navrhované úpravy je 
potřeba rychlé reakce na krizi související s pandemií koronaviru 
SARS-CoV-2 a očekávaném zhoršení sociální situace. Jedná se tedy 
jen o zvýšení částek a cílem není změnit samotnou konstrukci a 
náplň částek životního a existenčního minima, ani valorizační 
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Vzhledem k tomu, že životní a existenční minimum 
hraje v systémech sociální ochrany (např. hmotná nouze, státní 
sociální podpora, příspěvek na péči aj.) velmi významnou roli, 
ČMKOS považuje výše uvedené zvýšení částek životního a 
existenčního minima v současné situaci ovlivněné pandemií 
koronaviru SARS-CoV-2 za nezbytné. 

ČMKOS současně 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, což mj. bylo příčinou výrazného 
podhodnocení životního a existenčního minima. Životní 
minimum je důležitou veličinou, která má poskytovat ochranu 
před hmotnou nouzí. V případě, kdy se jeho částky v závislosti 
na vývoji spotřebitelských cen 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. 

mechanismus. Za tímto účelem MPSV plánuje v rámci projektu 
zadaného VÚPSV vytvořit expertní koncensus o podobě případné 
změny tohoto institutu. Plně chápeme připomínku ČMKOS, 
ale odborná debata o případných změnách valorizačního 
mechanismu by neumožnila zvýšit příslušné částky bez výrazné 
časové prodlevy. Proto je navrhována pouze tato dílčí změna ve výši 
částek, která vychází z metodiky VÚPSV a jakékoliv další změny 
považuje MPSV bez expertní shody za nezodpovědné.  

 

 

 

 

KZPS a UZS V návaznosti na zaslaný návrh sdělujeme, že v čl. I bodě 1 
doporučujeme variantu II, tedy v § 2 částku „3 126 Kč“ 
nahradit částkou „4 430 Kč“. 
 
Odůvodnění: 
Předložený návrh souvisí s dalším návrhem MPSV na novelizaci 
zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (životní minimum 
je kritériem pro nárok na sociální podporu).  
Z důvodu výrazného nezvyšování předpokládaného salda se 
přikláníme k nižší variantě nárůstu. 
 

Připomínka vzata na vědomí.  
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Kontaktní osoby: 
Ing. Jitka Vítková  e-mail: vitkova@uzs.cz 
 tel: 224 109 363 
Dr. Jan Zikeš   e-mail: zikes@kzps.cz 
  tel: 222 324 985 
 
 

Rada seniorů  1) Rada seniorů České republiky považuje navrhované navýšení 
částek životního a existenčního minima, od kterého se 
očekávání zvýšení spotřeby nízko příjmových skupin české 
populace v současné krizové situaci za spravedlivé, vítá jej 
a oceňuje.   

 

2) Z navržených alternativ podporujeme variantu 1, která jediná 
systémově navrací konstrukci obou konstant do původních 
hodnot. Nastavená indexace životního a existenčního minima 
dle indexu ČSÚ spotřebitelských cen za domácnosti celkem 
není přesná a neodráží objektivní realitu spotřeby nízko 
příjmových skupin. Ideální by bylo obnovit speciální index 
Statistiky spotřebitelských cen pro nízko příjmové sociální 
skupiny populace. Z  tohoto důvodu Rada seniorů ČR plně 
podporuje navýšení částek dle revizních výpočtů 
Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. 

Připomínka vzata na vědomí. 

3) V této souvislosti si dovolujeme požádat o úpravu 
valorizační podmínky stanovené v § 9 zákona č.110/2006 
Sb., v platném znění, a to tak aby se snížila z 5 % na 3 %. 

Neakceptováno  

Tato připomínka směřuje nad rámec návrhu. Navrhovaná právní 
úprava má především za cíl řešit aktuální nepříznivou situaci, 
ke které dochází v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2, 
kdy se řada lidí dostává nezaviněně do situace nedostatečných 
příjmů a jejich základní životní potřeby nejsou dostatečně zajištěny 

4) Rada seniorů ČR upozorňuje též na zastaralost výpočtu 
spotřebních košů základních životních potřeb definovaných 
spotřebních skupin populace, které jsou po 14 letech 
účinnosti zákona o životním a existenčním minimu zcela jiné. 
Rada seniorů ČR požaduje spotřební koše aktualizovat 

Neakceptováno 

Tato připomínka je rovněž nad rámec návrhu. Důvodem navrhované 
úpravy je potřeba rychlé reakce na krizi související s pandemií 
koronaviru SARS-CoV-2 a očekávaném zhoršení sociální situace. 
Jedná se tedy jen o zvýšení částek a cílem není změnit samotnou 
konstrukci a náplň částek životního a existenčního minima, ani 
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na současnou úroveň spotřeby (aktualizace spotřebních 
položek a přepočet váhových schémat) 

valorizační mechanismus. Za tímto účelem MPSV plánuje v rámci 
projektu zadaného VÚPSV vytvořit expertní koncensus o podobě 
případné změny tohoto institutu. Plně chápeme Vaši připomínku, ale 
odborná debata o případných změnách valorizačního mechanismu 
by neumožnila zvýšit příslušné částky bez výrazné časové prodlevy. 
Proto je navrhována pouze tato dílčí změna ve výši částek, která 
vychází z metodiky VÚPSV a jakékoliv další změny považujeme 
MPSV bez expertní shody za nezodpovědné. 

Moravskoslezský kraj Zásadní  připomínky  
Moravskoslezský kraj navrhuje přijetí návrhu změny zákona dle 
předložené varianty I.  
 
Odůvodnění:  
Částky životního a existenčního minima byly od začátku účinnosti 
zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zvýšeny 
dvakrát nařízením vlády na základě valorizační podmínky 
uvedené v § 9 odst. 1 a 2 zákona. Současně platná úroveň částek 
životního a existenčního minima však již neodpovídá věcné 
náplni a konstrukci stanovující minimální společensky uznanou 
hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy 
a ostatních základních osobních potřeb, respektive minimální 
hranici peněžních příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k 
zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni 
umožňující přežití.  
 
Je vhodné též zohlednit skutečnost, že např.: 
 
-  minimální mzda vzrostla z částky 2 500 Kč v roce 1996 na 
částku 14 600 Kč v roce 2020 (tj. 6 x více) 
- průměrná mzda vzrostla z částky Kč 9 830 Kč v roce 1996 na 
částku (cca, tj. zatím předpoklad) 34 080 Kč v roce 2020 (tj. 3,5 
x více) 
- nadto je potřeba vzít v úvahu i růst inflace od roku 1996 do 
roku 2020, kdy souhrn jejích ročních nárůstů za dobu od roku 
1996 do roku 2019 činí 64 %, přičemž v roce 2020 

Připomínka vzata na vědomí. 
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se předpokládá míra inflace cca 3,3 % (zdroje dat – Český 
statistický úřad) 
-  dítě do věku 6 let mělo částku životního minima stanovenu 
v roce 1996 na měsíční částku 900 Kč, nyní je po 25 letech 
navržena částka 2610 Kč měsíčně (tj. 2,9 x více). 
V návrhu je navrhován nárůst životního minima např. u dítěte do 
6 let věku z aktuální částky 1970 Kč měsíčně na částku 2610 Kč 
měsíčně, což představuje současné navýšení částky životního 
minima o 33 %.  
Z uvedeného je zřejmé, že i tak je stále částka životního a 
existenčního minima zvyšována v průběhu času velmi 
sporadicky a s velkým omezením. Z toho vyplývá, že částky 
životního a existenčního minima je nezbytné zvýšit ve větší 
míře, tj. dle varianty I.  

NKÚ K návrhu obecně 
Návrh novely zákona o životním a existenčním minimu, jehož 
nabytí účinnosti je navrhováno od 1. ledna 2021, je předkládán 
za stavu, kdy vláda ČR dne 19. října 2020 schválila návrh zákona 
o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a předložila jej 
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk 1067). 
Z materiálů, které jsou součástí vládního návrhu zákona 
o státním rozpočtu ČR na rok 2021, není patrné, že by v něm 
byly rozpočtové dopady zvýšení částek životního a existenčního 
minima od 1. ledna 2021 zohledněny. 
Návrh zákona je předkládán ve dvou variantách. V souvislosti 
s navrhovanou úpravou částek životního a existenčního minima 
lze podle důvodové zprávy v roce 2021 předpokládat zvýšení 
výdajů na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky státní 
sociální podpory podle první varianty celkem o cca 7,4 mld. Kč, 
podle druhé varianty celkem o cca 3,7 mld. Kč.  
Text důvodové zprávy k předloženému návrhu zákona sice 
obsahuje předpokládané finanční dopady na státní rozpočet, 
avšak neobsahuje způsob zajištění financování dodatečně 
zvýšených výdajů státního rozpočtu na rok 2021. O uvedení 
této informace doporučujeme důvodovou zprávu doplnit. 

Návrh byl zpracován jako okamžitá reakce na aktuální nepříznivou 
situaci, ke které dochází v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-
CoV-2, kdy se řada lidí dostává nezaviněně do situace 
nedostatečných příjmů a jejich základní životní potřeby nejsou 
dostatečně zajištěny.  

Materiál byl zpracován a do meziresortního připomínkového řízení 
rozeslán až po schválení státního rozpočtu vládou a rozpočtové 
dopady zvýšení částek životního a existenčního minima v něm tudíž 
nemohly být objektivně zohledněny. 
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Hl. m. Praha K článku 1: • K Čl. I se doplní nový bod 8, který zní: „V § 9 
odst. 1) se text „může vláda zvýšit“ nahrazuje textem „vláda 
zvýší“.“  Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Navrhuje se upravit znění zákona tak, aby byl 
zajištěn pravidelný předvídatelný mechanismus valorizace 
částek životního minima. Ten sice zákon obsahuje (viz § 9, kde 
se uvádí, že částka se zvyšuje podle skutečného růstu nákladů na 
výživu a na ostatní základní osobní potřeby vyjádřeného růstem 
příslušného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem 
(dále jen "příslušný index spotřebitelských cen") ve stanoveném 
rozhodném období za podmínky, že příslušný index 
spotřebitelských cen vzroste od počátku rozhodného období 
alespoň o 5 %), je nicméně vyhlašován nařízením vlády, které 
vláda MŮŽE vydat. Často je tak předmětem politických jednání 
a účel valorizačního mechanismu tak není naplněn, neb ke 
zvýšení dochází se zpožděním. 
Vypořádáním připomínky je pověřen Mgr. Marek Šafra, 
zástupce odboru „Kancelář primátora“ Magistrátu hlavního 
města Prahy, tel.: +420 236 00 3408, e-mail: 
marek.safra@praha.eu. 

MPSV – Neakceptováno - ROZPOR 

Tento návrh novely zákona byl původně koncipován pouze jako 
návrh nařízení vlády na zvýšení částek životního a existenčního 
minima v mimořádném termínu. Důvodem je potřeba rychlé reakce 
na krizi související s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 a 
očekávaném zhoršení sociální situace. Jedná se tedy jen o zvýšení 
částek a cílem není změnit samotnou konstrukci a náplň částek 
životního a existenčního minima, ani valorizační mechanismus. Za 
tímto účelem MPSV plánuje v rámci projektu zadaného VÚPSV 
vytvořit expertní koncensus o podobě případné změny tohoto 
institutu. Plně chápeme připomínku hlavního města Prahy, 
ale odborná debata o případných změnách valorizačního 
mechanismu by neumožnila zvýšit příslušné částky bez výrazné 
časové prodlevy. Proto je navrhována pouze tato dílčí změna ve výši 
částek, která vychází z metodiky VÚPSV a jakékoliv další změny 
považujeme bez expertní shody za nezodpovědné.  

 

 

MPO Doporučující připomínka: 
Předkladatel v souvislosti se zvýšením částek životního minima 
a existenčního minima předpokládá nárůst výdajů státního 
rozpočtu v jedné variantě celkem o cca 7,4 mld. Kč, ve variantě 
druhé pak o cca 3,7 mld. Kč. Při předchozí úpravě (v dubnu 
2020) zabezpečovalo finanční prostředky MPSV v rámci 
rozpočtu dávkových systémů v kapitole 313 MPSV. 
Ve stávajícím materiálu není uvedeno, jak budou finanční 
prostředky zajištěny. Tuto skutečnost by bylo vhodné do 
materiálu doplnit. 
 

Připomínka vzata na vědomí.  
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