
Občanská výchova 9. ročník 

  učivo na období 20. 4.  -  24. 4. 2020 

téma: životní minimum rodiny 

Milí žáci, 

Dnes se budeme věnovat tématu životní minimum rodiny. Řeč 

bude o financích – penězích, příjmu, výplatě, mzdě, 

dávkách…čili o měsíční výši Kč, které by jednotlivec či rodina 

měla mít, aby dosáhla či nedosáhla možností různých sociálních 

dávek. Ty znáte pod pojmem přídavky na děti, příspěvky na 

bydlení, porodné… 

Abychom věděli, zdali máme na tyto dávky nárok, spočítáme si výši životního minima. Částky jsou dány 

zákonem a porovnávají se se skutečným měsíčním příjmem rodiny. Jedině takto zjistíme, jestli můžeme o 

některou ze sociálních dávek požádat. 

1. Přečtěte si následující text a prohlédněte 

tabulku. Poté se budeme věnovat vzorovým 

příkladům výpočtu životního minima rodiny. 

Životní minimum - k čemu slouží životní minimum v 

roce 2020 

 Životní minimum je minimální společensky uznaná 

hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních 

základních osobních potřeb a je stanoveno v zákoně č. 

110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 

 Životní minimum se využívá při rozhodování o 

poskytnutí příspěvků a dávek a při posuzování hmotné nouze.  

 

a) Společně posuzované osoby pro výpočet životního minima jsou: 

 rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, 

 manželé, 

 rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s 

jinými osobami, 

 jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují 

náklady na své potřeby. 

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí 

povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt. 

 

b) Započitatelné příjmy pro výpočet životního minima: 

s životním minimem 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 atd.)  

 

 

s výjimkou: 

např. příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek, příjmů z prodeje 

nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby, 

náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy, peněžní pomoci obětem 



trestné činnosti, sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem, podpory z prostředků nadací a 

občanských sdružení, stipendií, 

odměn za darování krve, daňového bonusu, příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob), té 

části sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů, dávek 

sociální péče poskytovaných ze zdravotních důvodů, 

zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa.  

 

c) Životní minimum - hodnoty pro rok 2020 

 Životní minimum měsíčně    od 1. 4. 2020   

jednotlivec 3 860 Kč 

první dospělá osoba v domácnosti 3 550 Kč 

druhá a další dospělá osoba v domácnosti 3 200 Kč 

nezaopatřené dítě do 6 let 1 970 Kč 

nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 2 420 Kč 

nezaopatřené dítě od 15 do 26 let   2 770 Kč 

 

d) Využití životního minima 
 dávky pomoci v hmotné nouzi (poskytované na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi). 

 dávky státní sociální podpory (poskytované na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) – 

zejména přídavky na děti. Životní minimum se využívá při zjišťování nároku na tyto dávky, které 

zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích a v případě sociálního 

příplatku tvoří i základ pro jeho výpočet. 

 další jako např. v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné 

částky apod. 

 

2. V této chvíli víme: 

 co to živ. minimum /dále jen ŽM/ rodiny je, 

 že společně posuzované osoby jsou ty, které spolu 

bydlí, 

 co vše se počítá jako příjem osob, které spolu bydlí, 

 co vše se do příjmu rodiny nezapočítává, 

 jaká je výše ŽM pro jednotlivé osoby – viz.tabulka, 

 kdy a při čem se výše ŽM využívá. 

 

3. Nyní se podíváme na vzorové příklady výpočtu ŽM. Používej tabulku a příslušnou výši v Kč. 

V domácnosti žije/í: 

a) jednotlivec: 3860  

b) dvě dospělé osoby: 3550 + 3200 = 6750 /první dospělá osoba + druhá a další dospělá osoba/ 

c) tři dospělé osoby: 3550 + 3200 + 3200 = 9950 /první dospělá osoba + druhá a další dospělá 

osoba + druhá a další dospělá osoba/ 

např.:  

a) Jan Novák žije v domácnosti sám, jeho ŽM činí 3860 Kč. 

b) Jan Novák žije ve společné domácnosti s Janou Novákovou. Jejich ŽM činí 6750 Kč. 

c) Jan Novák žije ve společné domácnosti s Janou Novákovou a jejich 28letou dcerou Janou.     

Jejich ŽM činí 9950 Kč.      

 

https://www.kurzy.cz/zakony/117-1995-zakon-o-statni-socialni-podpore/
https://www.kurzy.cz/kalkulacka/pridavky-na-dite/


V domácnosti žije/í: 

d) matka + otec + dítě 5 let: 3550 + 3200 + 1970 = 8720 /první dospělá osoba + druhá a další 

dospělá osoba + nezaopatřené dítě do 6 let/ 

e) matka + otec + dítě 5 let + dítě 10 let: 3550 + 3200 + 1970 + 2420 = 11140 /první dospělá 

osoba + druhá a další dospělá osoba + nezaopatřené dítě do 6 let + nezaopatřené dítě od 6 do 

15 let/ 

f) matka + dítě 17 let: 3550 + 2770 = 6320 /první dospělá osoba + nezaopatřené dítě od 15 do 

26 let/ 

… a kdo je nezaopatřené dítě? To je dítě, které je žákem základní školy a soustavně se připravuje 

na budoucí povolání. To znamená, že dokládá, že je studentem střední či vysoké školy. Pokud má 

více než 18 let a není studentem, nedochází do školy, přestává pro něj platit termín nezaopatřené 

dítě. 

 

4. Váš úkol - vypočítej ŽM rodiny, kdy ve společné domácnosti žijí tyto osoby /zapisuj do sešitu/. 

Nadepiš si – výpočet ŽM rodiny. 

a) matka, otec a děti /3, 5, 9 a 16let/, 

b) matka, její přítel a děti /14, 17 a 21let/, děti studují SŠ a VŠ, 

c) vypočítej ŽM svojí rodiny – neuváděj věk rodičů, věk sourozenců uvést musíš. 

! výpočty budou přehledné – podle následujícího vzoru a označeny a),b),c) 

 Kč 

matka  

otec  

dítě 3 roky  

dítě 7 let  

ŽM rodiny tady bude součet 

 

5. Úkol ofoť a pošli na: vojcakovas@skolazh.cz nebo na messenger /Šárka Vojčáková/ 

Termín: 24. 4. 2020.  

…pokud budete potřebovat pomoci, ptejte se, poradím vám . 

Mějte se dobře a hlavně zdravě!                                                       s    Šárka Vojčáková 

 

 

 

  

 

 

Zdroje: 

https://www.kurzy.cz/kalkulacka/zivotni-minimum/ 

https://kalkulacka.org/kalkulacka-zivotni-minimum-2014/ 

mailto:vojcakovas@skolazh.cz


https://www.euro.cz/byznys/zivotni-existencni-minimum-kalkulacka-vypocet-davky-1413680 


