Postup pro výpočet splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře
1. Splátka pro oddlužení se kalkuluje v rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí
nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.
2. Splátky pro oddlužení se vypočítávají z čisté mzdy.
3. Čistou mzdu vypočteme tak, že od hrubé mzdy odečteme následující částky:
 zálohu na daň z příjmů fyzických osob sráženou z příjmů ze závislé činnosti a
funkčních požitků;
 pojistné na důchodové spoření;
 pojistné na sociální zabezpečení;
 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti;
 pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen „srážené částky“).
Výše uvedené částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v
měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje.
Co se do čisté mzdy dále započítává?
Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec
vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru.
Co se do čisté mzdy nezapočítává?
Do čisté mzdy se nezapočítávají částky poskytované na náhradu nákladů spojených
s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách.
4. Od čisté mzdy odečteme tzv. základní částku. Celková základní částka se vypočítává
součtem jednotlivých nezabavitelných částek (na dlužníka a vyživované osoby
/manžela) a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
a) Na osobu dlužníka vypočteme základní částku ve výši dvou třetin součtu částky
životního minima a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu
(„nezabavitelná částka“).
Životní minimum = 3 410 Kč
Zákonem stanovené náklady na bydlení pro jednu osobu = 6 233 Kč (výše se mění každý
rok)
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b) Na každou vyživovanou osobu a manžela vypočteme základní částku ve výši jedné
čtvrtiny nezabavitelné částky.
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Právní předpisy upravující výpočet základní částky:
Zákon 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
 Stanoví výpočet splátky a částku, která nesmí být sražena.

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)
 Stanoví způsob výpočtu základní částky, která nesmí být sražena.
Zákon č. 110/2006 Sb., Zákon o životním a existenčním minimu


Stanoví výši částky životního minima jednotlivce (tato částka se při výpočtu
základní částky nepoužije).

Nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního
minima
 Zvyšuje částku životního minima jednotlivce (tato částka se použije při výpočtu
základní částky).
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 Stanoví výši normativních nákladů odkazem na nařízení níže.
Nařízení vlády č. 320/2018 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní
sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek,
které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
 Stanoví částku normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu pro bydlení v
bytech užívaných na základě nájemní smlouvy.
 Každý rok je vydáváno nové nařízení.
5. Ze zbytku čisté mzdy pak lze bez omezení srazit vše nad součet životního minima
jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (aktuálně
9 643 Kč).
6. Zbývající částka po provedení této operace se zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou
třemi a rozdělí se na třetiny. Pro splátky při oddlužení (jako pro přednostní
pohledávky) lze srazit dvě třetiny.

