Srážky ze mzdy (a jiných příjmů)
Mzdu a některé další příjmy1 lze při exekuci/soudním výkonu rozhodnutí postihnout jen omezeně srážkami. Postupuje se podle občanského soudního řádu2 a nařízení vlády o nezabavitelných
částkách.3
Nejprve se vypočítá takzvaná základní (nezabavitelná) částka.
Na povinného (dlužníka) činí nezabavitelná částka dvě třetiny součtu životního minima
a normativních nákladů na bydlení (aktuálně 6 428,67 Kč; 6 225,33 Kč v roce 2018).
Na ostatní osoby, kterým povinný musí poskytovat výživné, se počítá jedna čtvrtina
nezabavitelné částky povinného (aktuálně 1 607,17 Kč; 1 556,33 Kč v roce 2018).
Na manžela povinného se přitom započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má
samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina
nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů.
Čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byla nařízena
exekuce (výkon rozhodnutí) pro pohledávky výživného, jestliže exekuce (výkon rozhodnutí) trvá.
Jednotlivé nezabavitelné částky se sečtou a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.
Celková nezabavitelná částka se odečte od čisté mzdy. Ze zbytku se bez omezení srazí vše
nad součet životního minima a normativních nákladů na bydlení (aktuálně 9 643 Kč; 9 338 Kč
v roce 2018). Zbývající částka se zaokrouhlí dolů na částku dělitelnou třemi a rozdělí se na třetiny.
Pro přednostní pohledávky4 se pak srazí (ještě) dvě třetiny, pro ostatní pohledávky pouze
jedna třetina.
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Neodpovídá-li výše srážek popsanému postupu a zaměstnavatel (plátce důchodu, poskytovatel
dávek) k tomu nepodá jasné vysvětlení nebo nezjedná nápravu, můžete soud nebo soudního
exekutora požádat, aby určil částku, kterou má plátce v příslušném výplatním období ze mzdy
(jiného příjmu) srážet (podle ustanovení § 288 občanského soudního řádu). Soud bude rozhodovat
v případě jím nařízeného soudního výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. Pro případ exekuce
se obraťte na soudního exekutora.
Plátce je povinen poukazovat srážky oprávněnému (při soudním výkonu rozhodnutí) či soudnímu
exekutorovi (pro případ exekuce), jakmile obdrží vyrozumění o právní moci usnesení soudu
či exekučního příkazu nařizujících srážky ze mzdy (jiných příjmů). Také je povinen sám ustat
ve srážkách, jakmile uspokojí vymáhanou pohledávku (včetně příslušenství, nákladů oprávněného
a nákladů exekuce). Neplní-li některý ze správních orgánů (například Česká správa sociálního
zabezpečení v případě důchodu) uvedené povinnosti plátce mzdy nebo jiného příjmu, můžete
se obrátit na ochránce.
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Odpovědi na další otázky k problematice exekucí naleznete v samostatném letáku
Kanceláře veřejného ochránce práv Exekuce.
Ustanovení § 299 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu:
Srážky z jiných příjmů:
(1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu,
z odměny z dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů
zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které
nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu
za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou
a) náhrada mzdy nebo platu,
b) nemocenské,
c) peněžitá pomoc v mateřství,
d) důchody,
e) stipendia,
f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
g) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,
h) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
i) úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta,
i) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku
po skončení dočasné pracovní neschopnosti,
j) dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,
k) výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,
l) příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků
národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.
(2) Jde-li o výkon rozhodnutí srážkami z důchodu fyzické osoby, která z tohoto důchodu platí náklady
za pobyt v ústavu sociální péče, nepodléhá výkonu rozhodnutí částka potřebná na úhradu pobytu a částka
rovnající se výši kapesného v takovém ústavu. Výkon rozhodnutí ohledně dávek státní sociální podpory
a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově, nelze provést přikázáním pohledávky.
(3) Jsou-li splněny podmínky stanovené občanským zákoníkem, nesmí být povinnému sražena z dávky
poskytované podle zaopatřovací smlouvy částka, kterou povinný vzhledem ke svým poměrům pro své
zaopatření nutně potřebuje. Výši této částky určí soud v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí; k jejímu
určení soud nařídí jednání.
2 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
3 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).
4 Ustanovení § 279 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších
předpisů:
Přednostními pohledávkami jsou:
a) pohledávky výživného,
b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
c) pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy,
d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového
pojištění,
f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pohledávky
pojistného na úrazové pojištění a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované
v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21
kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
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