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.
Splátky pro oddlužení se vypočítávají z čisté mzdy. Do čisté mzdy se započítávají i čisté
odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním
poměru. Do čisté mzdy se nezapočítávají částky poskytované na náhradu nákladů
spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách.
Splátky pro oddlužení se v případě podnikajících fyzických osob od 1. 6. 2019
vypočítávají z jedné dvanáctiny zjištěného zisku dlužníka za poslední zdaňovací (resp.
příslušného zlomku daného počtem měsíců, ve kterých dlužník vykonával podnikatelskou
činnost). Nelze-li určit tuto částku výše uvedeným postupem, určí se po vyjádření
insolvenčního správce k očekávaným budoucím měsíčním příjmům dlužníka (tj. z rozdílu
dosavadních reálných příjmů a reálných výdajů). Pokud ani tímto způsobem nelze určit
výši splátky (např. z důvodu, že dlužník začal podnikat až po zahájení oddlužení), použije
se částka odpovídající měsíční průměrné mzdě v národním hospodářství za první až třetí
čtvrtletí předchozího kalendářního roku (tj. vyhlášená sdělením MPSV). Meziroční
nedoplatky nebo přeplatky takovýchto „zálohových“ měsíčních splátek řeší insolvenční
soud průběžně po dobu trvání oddlužení.
2. 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 pro byt
užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel (dále jen
„normativní náklady na bydlení pro jednu osobu“).
Životní minimum = 3 410 Kč
Zákonem stanovené náklady na bydlení pro jednu osobu pro byt užívaný na základě
nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel = 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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3. Ze zbývající části čisté mzdy (tj. zbytku po odečtení základní částky) pak lze bez
omezení srazit vše nad dvojnásobek součtu životního minima jednotlivce a částky
normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (aktuálně 19 286 Kč).
4. Zbývající částka po odečtení základní částky (bod 2) i zcela postižené části čisté mzdy nad
hranicí, kdy se srážka provádí bez omezení (bod 3) se zbytek čisté mzdy zaokrouhlí dolů
na částku dělitelnou třemi a rozdělí se na třetiny. Pro splátky při oddlužení (jako pro
přednostní pohledávky v exekuci) lze srazit dvě třetiny.

Příklad:
(bod 1) Vypočítáváme výši srážky dlužníka v oddlužení s jednou vyživovací povinností,
který má čistý měsíční příjem ve výši 30 000 Kč.
(bod 2) Nejprve z částky 30 000 Kč odečteme základní částku na dlužníka (6 428,66 Kč) a
čtvrtinu této částky na vyživovanou osobu (1 607,16 Kč), přičemž výslednou částku
zaokrouhlíme na celé koruny nahoru. Základní částka tudíž činí:
6 428,66 + 1 607,16 = 8 035,82 ≈ 8 036 Kč (určeno dlužníku)
(bod 3) Ze zbývající části mzdy ve výši 21 964 Kč (tj. 30 000 – 8 036 Kč) se srazí vše nad
výši 19 286 Kč (tj. nad dvojnásobek součtu životního minima jednotlivce a částky
normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu). Nad touto hranicí se tedy ve prospěch
věřitelů srazí:
21 964 – 19 286 = 2 678 Kč (určeno věřitelům)
Nedosahuje-li zbývající část mzdy ani výše 19 286 Kč, nesráží se v tomto kroku nic.
(bod 4) Zbývající částka se zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou třemi (tj. na 19 284) a
rozdělí se na třetiny (třetina zde činí 6 428 Kč). Jedna třetina připadá dlužníku, dvě třetiny
věřitelům. Následně tedy proběhne poslední, poměrné srážení:
2x 6 428 = 12 856 Kč (určeno věřitelům)
1x 6 428 = 6 428 Kč (určeno dlužníku)
zbývající část vzniklá zaokrouhlením 2 Kč (určeno dlužníku)
Ve výsledku činí měsíční srážka 15 534 Kč a dlužníku je ponecháno 14 466 Kč.
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.

