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Upozorňujeme čtenáře, že s textem knihy je nutné pracovat podle dále uvedených 
informací a při použití příkladů je nutné vzít uvedené změny v úvahu a příklady 
podle nich upravit.

Str. 11 Klíčové částky pro rok 2020 od 1. 4. 2020
(změny zvýrazněny tučným písmem s podtržením)

ŽMJ
– nařízení vlády č. 61/2020 Sb. účinné k 1. 4. 2020

3 860 Kč

NNB
– nařízení vlády č. 349/2019 Sb. účinné k 1. 1. 2020

6 502 Kč

Limit pro výpočet plně zabavitelné částky
= 2 × (ŽMJ + NNB); tj. částka, nad kterou se zbytek 
   čisté mzdy srazí bez omezení

20 724 Kč

Nezabavitelná částka na osobu povinného
= ²⁄³ × (ŽMJ + NNB), zaokrouhleno na haléře 
směrem dolů

6 908,00 Kč

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu
= ¼ × ²⁄³ × (ŽMJ + NNB), zaokrouhleno na haléře 
směrem dolů

1 727,00 Kč

Součet nezabavitelných částek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Upravený zbytek čisté mzdy (maximálně 20 724 Kč), který získáme 
po odečtení součtu nezabavitelných částek a po odečtení případné plně 
zabavitelné částky, se zaokrouhluje dolů na částku dělitelnou třemi a vyjá-
dřitelnou v celých korunách (maximálně 20 724 Kč) a rozděluje se na tři 
stejné třetiny (maximálně 6 908 Kč).

 Klíčové částky pro rok 2020 od 1. 7. 2020
(změny zvýrazněny tučným písmem s podtržením)

ŽMJ
– nařízení vlády č. 61/2020 Sb. účinné k 1. 4. 2020

3 860 Kč

NNB
– nařízení vlády č. 349/2019 Sb. účinné k 1. 1. 2020

6 502 Kč

Limit pro výpočet plně zabavitelné částky
= 2 × (ŽMJ + NNB); tj. částka, nad kterou se zbytek 
   čisté mzdy srazí bez omezení

20 724 Kč
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Nezabavitelná částka na osobu povinného
= ¾ × (ŽMJ + NNB), zaokrouhleno na haléře 
směrem dolů

7 771,50 Kč

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu
= ¹⁄³ × ¾ × (ŽMJ + NNB), zaokrouhleno na haléře 
směrem dolů

2 590,50 Kč

Součet nezabavitelných částek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Upravený zbytek čisté mzdy (maximálně 20 724 Kč), který získáme 
po odečtení součtu nezabavitelných částek a po odečtení případné plně 
zabavitelné částky, se zaokrouhluje dolů na částku dělitelnou třemi a vy-
jádřitelnou v celých korunách (maximálně 20 724 Kč) a rozděluje se na tři 
stejné třetiny (maximálně 6 908 Kč).

Aktualizace nezabavitelných částek v průběhu roku 2020
Sotva si zaměstnavatelé na počátku letošního roku přenastavili své mzdové sys-
témy kvůli každoroční změně výše nezabavitelných částek pro potřeby výpočtu 
výše srážek ze mzdy, mohou je pomalu znovu aktualizovat, a to dokonce hned 
dvakrát. 

První změna proběhne na jaře, kdy se do výpočtu nezabavitelných částek pro-
mítne již několik let avizovaný záměr zvýšit hodnotu životního minima jednot-
livce, které se doposud od svého zavedení v roce 2012 neměnilo. Druhá změna 
nastane v létě, kdy se sice nemají měnit vstupní parametrické hodnoty (tj. částka 
životního minima jednotlivce a částka normativních nákladů na bydlení), ale 
změní se samotný vzorec výpočtu výše nezabavitelných částek, jež se z těchto 
hodnot odvozují.

Obě přijaté novinky mají za následek postupné zvyšování nezabavitelných 
částek, jež se musí ponechávat zaměstnancům, a naopak postupné snižování 
vypočtené výše zákonných, sjednaných, exekučních i insolvenčních srážek 
z jejich mzdy.

Zvýšení životního minima jednotlivce od 1. 4. 2020
Hodnota životního minima jednotlivce (dále jen „ŽMJ“), stanovená k 1. led-
nu 2012 nařízením vlády č. 409/2011 Sb., zatím dosahovala výše 3 410 Kč. 
Dne 17. 2. 2020 bylo schváleno nařízení vlády č. 61/2020 Sb., jež nabývá účinnosti 
dnem 1. 4. 2020 a kterým se částka ŽMJ nově zvyšuje na částku 3 860 Kč, takže 
vzroste o 450 Kč. 

Hodnota normativních nákladů na bydlení (dále jen „NNB“), stanovená 
k 1. 1. 2020 nařízením vlády č. 349/2019 Sb., zůstává nadále v platnosti v nezmě-
něné výši 6 502 Kč.
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Výše nezabavitelné částky na osobu povinného (dále jen „NČ OP“) se rovná dvěma 
třetinám součtu ŽMJ a NNB. Aktuální výše NČ OP od 1. 4. 2020 bude následující:

NČ OP = 2/3 × (ŽMJ + NNB) = 2/3 × (3 860 Kč + 6 502 Kč) = 6 908 Kč 

Výše nezabavitelné částky na vyživovanou osobu (dále jen „NČ VO“) se rovná 
čtvrtině nezabavitelné částky na osobu povinného, tedy jedné čtvrtině ze dvou 
třetin součtu ŽMJ a NNB. Aktuální výše NČ VO od 1. 4. 2020 bude následující:

NČ VO = 1/4 × 2/3 × (ŽMJ + NNB) = 1/4 × 2/3 × (3 860 Kč + 6 502 Kč) = 1 727 Kč 

Výše limitu pro sražení plně zabavitelné částky (dále jen „limit PZČ“) se rovná 
dvojnásobku součtu ŽMJ a NNB. Aktuální výše limitu PZČ od 1. 4. 2020 bude 
následující:

 Limit PZČ = 2 × (ŽMJ + NNB) = 2 × (3 860 Kč + 6 502 Kč) = 20 724 Kč

Takto nově vypočtené nezabavitelné částky a limit PZČ uplatní plátce mzdy 
při výpočtu výše srážek ze mzdy poprvé za výplatní období měsíce dubna.

Změna způsobu výpočtu nezabavitelných částek od 1. 7. 2020
Dne 17. 2. 2020 bylo schváleno nařízení vlády č. 62/2020 Sb., jež nabývá účinnosti 
dne 1. 7. 2020 a 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 pozdějších předpisů.

Výše nezabavitelné částky na osobu povinného se doposud rovnala dvěma třeti-
nám součtu ŽMJ a NNB. Nově se bude rovnat třem čtvrtinám součtu ŽMJ a NNB 
a od 1. 7. 2020 bude dosahovat následující výše:

NČ OP = 3/4 × (ŽMJ + NNB) = 3/4 × (3 860 Kč + 6 502 Kč) = 7 771,50 Kč 

Výše nezabavitelné částky na vyživovanou osobu se doposud rovnala čtvrtině ne-
zabavitelné částky na osobu povinného, tedy jedné čtvrtině ze dvou třetin součtu 
ŽMJ a NNB. Nově se bude rovnat třetině nezabavitelné částky na osobu povin-
ného, tedy jedné třetině ze tří čtvrtin součtu ŽMJ a NNB, a od 1. 7. 2020 bude 
dosahovat následující výše:

NČ VO = 1/3 × 3/4 × (ŽMJ + NNB) = 1/3 × 3/4 × (3 860 Kč + 6 502 Kč) = 2 590,50 Kč 

Výše limitu pro sražení plně zabavitelné částky se stále rovná dvojnásobku sou-
čtu ŽMJ a NNB a od 1. 7. 2020 zůstává v následující nezměněné výši:

Limit PZČ  = 2 × (ŽMJ + NNB) = 2 × (3 860 Kč + 6 502 Kč) = 20 724 Kč

Takto nově vypočtené nezabavitelné částky uplatní plátce mzdy při výpočtu 
výše srážek ze mzdy poprvé za výplatní období měsíce července.



Porovnání výše jednotlivých parametrů (v Kč) pro výpočet výše srážek ze mzdy

Účinnost ŽMJ NNB Limit PZČ NČ OP NČ VO

1. 1. 2020 3 410 6 502 19 824 6 608,00 1 652,00

1. 4. 2020 3 860 6 502 20 724 6 908,00 1 727,00

1. 7. 2020 3 860 6 502 20 724 7 771,50 2 590,50
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