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Mechanismy v rámci stávajícího systému 

- Nezapočítávání bonusu na děti
- Nezapočítávání celého příjmu ze zaměstnání

Domácnost 2 dospělí a 2 děti, pracuje 1. dospělý, bydlení 10 000, trvalý pobyt v místě bydliště, bez exekuce
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Co se děje v případě exekucí?

Základní částka, která jedinci zůstane, je často nižší než dávky
• Základ pro jedince: 2/3 životního minima (HN) a 2/3 normativů na bydlení v obci do 100 tisíc 

(PnB) 
-> jde navýšit s vyšší mzdou, ale na úroveň dávek (9 643 Kč) se dostane jedinec až s hrubou 
mzdou téměř 21 000 Kč
-> maximálně si jedinec vydělá 12 857 Kč (přednostní exekuce, mzda 34 tisíc)

• Na vyživované osoby (děti): 1/6 životního minima a 1/6 normativů na bydlení 
-> částka na děti (1 607 Kč) nejde navýšit, domácnosti s dětmi a jedním příjem nemají šanci 
se dostat na úroveň dávek

Znevýhodňuje pracující oproti lidem na dávkách, spec. důchodce, domácnosti s jedním příjmem, 
s dětmi, lidi pracující za nízkou mzdu

Celý daňový bonus je sražen ze mzdy 
Znevýhodňuje pracující domácnosti s dětmi s nízkou mzdu + exekuce se splácí ze státní kasy

Dávky se počítají z příjmu před exekucemi
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Jaké to má efekty?

Pro většinu domácností, zejména s nízkými příjmy a s dětmi legální práce není jen finančně 
nevýhodná, často je neudržitelná
• Paradoxní strategie: pokud pracovat legálně, tak je to výhodnější za nižší mzdu 
• Dojíždění do zaměstnání je ekonomicky zcela neudržitelné (další náklady)
• Specificky znevýhodňuje lidi v místech s vyššími nájmy a na ubytovnách

Práce v šedé ekonomice jako nutná strategie přežití
• Krach (výpadek) při 2./3. výplatě, kdy naběhnou exekuce

Implikace do APZ -> bez řešení exekucí je efekt opatření pro reintegrace na legální pracovní trh 
minimální
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Co zůstane ze mzdy 
(přednostní exekuce)

Kolik může být na 
dávkách (PnŽ + PnB)

Nový nájem nájem (bez služeb 
a energií) dle Deloitte 2018

Prodavačka, jedno dítě, mzda 
19 tisíc, Plzeň 10 831 14 409 9 900 50m2

Seniorka, důchod 10 tisíc, 
brigáda 8 tisíc, Praha 9 804 11 643 10 170 30m2

Učitel, manželka na 
rodičovské, 1 dítě, mzda 30 
tisíc, Ostrava

14 431 19 970 11 550 70m2

Úřednice, manžel, mzda 24 tisíc 
Karlovy Vary 11 557 14 678 9 550 50m2
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Proč není současná podoba insolvence 
dostatečnou cestou ven?

• Od července 2019 navýšení počtu zahájených insolvencí jen na 2násobek
• Nejistota oddlužení : podmínka splacení 30% dlužné částky

(Jak narůstaly dluhy? Dluh 3000 Kč-> 100 000 Kč)
• Stejně nízká nezabavitelná částka jako u přednostní exekuce -> proces oddlužení jako hrozba 

pádu do pasti lichvy
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Co je klíčové změnit?

1) Zrušit exekuci daňového bonusu na děti
2) Zvýšit nezabavitelnou částku na úroveň minima v systémech dávek

3) Zpřístupnit insolvenci nízkopříjmovým skupinám
4) Zvýšit nezabavitelnou částku pro osoby v insolvenci

5) Provázat podporu v rámci APZ se řešením exekucí 
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