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ŽŽIVOTNIVOTNÍÍ A EXISTENA EXISTENČČNNÍÍ
MINIMUMMINIMUM



1. 1. ŽŽivotnivotníí minimumminimum

= takový soubor statků a služeb, který umožňuje 
jedinci, rodině nebo domácnosti uspokojovat 
potřeby v rozsahu, jaký společnost v dané etapě
uznává za minimálně nezbytný.

ŽM je také často definováno i jako práh chudoby.

Funkce ŽM:
◦ primární – dočasná ochrana před hmotnou a sociální

nouzí,
◦ sekundární – kritérium pro adresné poskytování dávek.



2. 2. ČČáástky stky žživotnivotníího minimaho minima
Podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

ŽM jednotlivce (osoba, která není společně posuzována s jinými

osobami) 3410 Kč.

ŽM domácnosti:
první osoba (dospělá) v domácnosti 3140 Kč
druhá nebo další osoba (dospělá) 2830 Kč
nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 2450 Kč
nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 2140 Kč
nezaopatřené dítě do 6 let 1740 Kč



3. Zapo3. Započčitatelnitatelnéé ppřřííjmyjmy

Podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

S  ŽM se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo

společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, 

z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského

pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory 

v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné apod.) s výjimkou např.:

příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových dávek

příjmů z prodeje nemovitostí

peněžní pomoci obětem trestné činnosti

příspěvku na péči

daňového bonusu

dávek sociální péče poskytovaných ze zdravotních důvodů apod.



4. Existen4. Existenččnníí minimumminimum
= minimální hranice příjmů, která se považuje za 

nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních 

osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Částka EM = 2200 Kč

EM nelze použít u:
◦ nezaopatřeného dítěte
◦ poživatele starobního důchodu
◦ osoby invalidní ve třetím stupni
◦ osoby starší 68 let
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