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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2020

o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 110/
/2006 Sb., o životním a existenčním minimu:

§ 1

Částka životního minima jednotlivce činí mě-
síčně 3 860 Kč.

§ 2

(1) Částka životního minima osoby, která je
posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně
3 550 Kč.

(2) Částka životního minima osoby, která je
posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí mě-
síčně

a) 3 200 Kč u osoby od 15 let věku, která není
nezaopatřeným dítětem,

b) 2 770 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do
26 let věku,

c) 2 420 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let
věku,

d) 1 970 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

§ 3

Částka existenčního minima osoby činí měsíčně
2 490 Kč.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. února 2020,

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 nařízení vlády č. 91/2019 Sb.

Vláda nařizuje podle § 278 zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 133/
/1982 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 24/1993
Sb. a zákona č. 396/2012 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu vý-
počtu základní částky, která nesmí být sražena po-
vinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí,
a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná
srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných
částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb., se
mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „dvou třetin“ nahrazují
slovy „tří čtvrtin“ a slovo „čtvrtiny“ se nahrazuje
slovem „třetiny“.

2. V § 1 odst. 2 se slovo „čtvrtina“ nahrazuje
slovem „třetina“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

V řízeních zahájených přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají být
prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní zá-
kladní částku, která nesmí být sražena povinnému
z měsíční mzdy, vypočtenou podle § 1 nařízení
vlády č. 595/2006 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto nařízení, poprvé za výplatní
období, do něhož připadne den nabytí účinnosti to-
hoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 26. února 2020

o vydání výměru MF č. 02/2020,
kterým se mění seznam zboží

s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 19. února 2020 vydalo výměr MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží
s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 2/2020 dne 20. února 2020 a nabývá účinnosti
1. března 2020.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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