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Úvod
Tématem mé diplomové práce je právní úprava exekučních srážek ze mzdy a jiných příjmů,
které jsou prováděny soudními exekutory dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů. Práce proto nezohledňuje srážky
prováděné v rámci daňové exekuce či soudního výkonu rozhodnutí.
Provádění exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů vychází z předpokladu, že každá
osoba musí mít k zajišťování svých potřeb nějaký příjem, který může být exekučními srážkami
(byť jen částečně) postihován. To zajišťuje tomuto způsobu provedení exekuce velmi významné
postavení mezi ostatními variantami provedení exekuce, neboť jeho využití často přináší poměrně
vysokou možnost alespoň částečného uspokojení vymáhané pohledávky, a to i přesto, že povinný
jinak nedisponuje žádným postižitelným majetkem. Jedná se tak o jeden z nejvýznamnějších a také
hojně využívaných nástrojů, kterými soudní exekutor při provádění exekuce disponuje.
Ačkoliv se jedná o velmi často využívaný způsob provední exekuce, stále při jeho
uplatňování vyvstávají problematické otázky. Situaci komplikuje především fakt, že na provádění
exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů se výrazným způsobem kromě soudního exekutora
podílejí také plátci mzdy, kteří v komplikované právní úpravě často tápou a dopouštějí se tak
zbytečných chyb. I pouhou nedbalostí tak mohou poškodit oprávněného nebo povinného, ale také
přivést do problémů sami sebe.
Další kategorií osob, které srážky ze mzdy a jiných příjmů ovlivňují, jsou sami povinní. Ze
mzdy a jiných příjmů jsou jim prováděny srážky, jejichž samotný výpočet není nejjednoduší.
V praxi se navíc často stává, že proti jednomu povinnému je vedeno více exekučních řízení pro
různé typy pohledávek, případně jsou jim srážky prováděny u více plátců mzdy současně. Pro
povinného, který se hůře orientuje v právní úpravě, tak může být situace ještě o to méně přehledná.
S ohledem na to je zcela jistě potřebné, aby i samotní povinní znali svá práva především ohledně
toho, z jakých příjmů jim vůbec mohou být srážky prováděny, v jaké výši jim náleží celková
nezabavitelná částka a případně aby věděli, jaké mají proti nezákonným srážkám možnosti obrany.
Pro zpracování mé diplomové práce bude použit kvalitativní výzkum s cílem popsat právní
úpravu a objasnit celý průběh exekuce srážkami ze mzdy. Další použitou metodou bude metoda
komparace založená na porovnání právní úpravy s odbornou literaturou a soudní judikaturou.
Zaměřím se především na postupy soudního exekutora a plátce mzdy, ale okrajově i na postupy
dalších subjektů. Dále se budu věnovat řešení specifických situací souvisejících se srážkami ze
mzdy a jiných příjmů, které v praxi přinášejí problémy především plátcům mzdy a které nejsou
právní úpravou zcela jasně upraveny, a pokusím se nastínit jejich možná řešení. V neposlední řadě
7

bude moje pozornost věnována také výpočtu srážek ze mzdy a jiných příjmů při zohlednění
různých typů pohledávek i nezabavitelných částek. Z těchto informací tak mohou čerpat jak plátci
mzdy zatížení povinností provádět srážky, tak povinní, jejichž mzda či jiný příjem je postihován.
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1. Provádění exekuce
1.1. Úvodní slovo
Na úvod k tématu se zaměřím na základní informace týkající se provádění exekuce obecně,
neboť se jedná o stěžejní fázi exekučního řízení, v rámci níž dochází k naplnění smyslu a účelu
celého exekučního řízení. Z § 46 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád), vyplývá, že soudní exekutor činí i bez návrhu úkony směřující k provedení
exekuce, přičemž provedením exekuce se rozumí vymožení pohledávky a jejího příslušenství nebo
vynucení jiné vymáhané povinnosti, nákladů exekuce a nákladů oprávněného.1 Od doby, kdy bylo
soudnímu exekutorovi doručeno pověření k provedení exekuce, je povinen činit úkony, kterými
exekuci efektivně vede k jejímu provedení. Typicky se jedná o zjišťování informací ohledně
majetku a místa pobytu povinného, přičemž na základě těchto zjištění zvolí nejefektivnější způsob
provedení exekuce a následně vydává příslušné exekuční příkazy. Takto může soudní exekutor
postupovat až do skončení exekuce vynuceným splněním povinnosti, popř. do zastavení exekuce.2
V mé diplomové práci se věnuji jednomu ze způsobů provedení exekuce, a to srážkám ze
mzdy a jiných příjmů, proto považuji za potřebné nejprve zasadit problematiku provádění exekuce
do historického kontextu s cílem nastínit počátky provádění srážek ze mzdy a jiných příjmů a
následně popsat jejich současné postavení mezi jinými způsoby provedení exekuce.

1.2. Provádění exekuce v historii
1.2.1. Římské právo
Počátky výkonu soudního rozhodnutí můžeme spatřovat již v římském právu, přičemž
exekuční řízení se v porovnání s tím dnešním samozřejmě v mnohém lišilo. Osoba soudního
exekutora jak ji známe v dnešní době, neexistovala, tento institut však v rámci svých pravomocí
nahrazoval prétor. Zásadní rozdíl v porovnání s dnešní situací spočívá především v tom, že se
jednalo o voleného úředníka, který za výkon své funkce ani za vymožené plnění nepobíral žádnou
odměnu.3 Exekuce byla zpočátku více založena na personálním charakteru, čili směřovala přímo
proti osobě dlužníka, který měl po řádném uznání dluhu nebo odsouzení třicetidenní lhůtu
k dobrovolnému plnění. V případě, že tak neučinil, bylo možné insolventního dlužníka prodat do

1

§ 46 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších
předpisů.
2
KASÍKOVÁ, M. a kol. Exekuční řád: komentář. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. 1167 s. ISBN 978-80-7400630-2, str. 328.
3
WOLFOVÁ, J. a ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters
Kluwer ČR). 336 s. ISBN 978-80-7552-427-0, str. 35, 36.
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otroctví, mít jej v okovech či jej usmrtit nebo dokonce rozsekat na kusy.4 Tento způsob provedení
však začal postupem času ustupovat, přičemž na dlužníky se začalo působit spíše nepřímo,
konkrétně přes jejich příbuzné, či obchodní partnery. Kromě exekuce personální začala tedy
probíhat taktéž exekuce majetková, která spočívala v zabavení a prodeji jednotlivých nejprve
movitých a postupem času i nemovitých a nehmotných věcí.
Z období římského práva pochází i některé nám dnes známé instituty a zásady.
Zaznamenáváme již zárodek exekučního příkazu, který měl podobu žaloby, jejíž podstatou bylo,
aby prozatím nesplněná povinnost uložená rozsudkem byla zajištěna poskytnutím záruky, že
dlužník tuto svoji povinnost splní. V situaci, kdy se tak nestane, bude dlužník odsouzen ke
zdvojnásobení částky, která mu byla dříve přisouzena. V tomto ohledu lze dle mého názoru
v porovnání s dnešní právní úpravou sledovat do určité míry jistou podobu s výzvou
k dobrovolnému splnění povinnosti dle § 46 odst. 6 exekučního řádu, kdy v případě splnění
povinnosti ve stanovené lhůtě zaplatí dlužník pouze snížené náklady exekuce. V obou situacích je
totiž cílem motivovat dlužníka k co nejrychlejšímu uhrazení dlužné částky, tedy k plnému
uspokojení věřitele, a to bez dlouhého procesu provádění exekuce. Za zmínku taktéž stojí, že již
tehdy fungoval princip přiměřenosti exekučního postihu, kdy prodej jednotlivých věcí dlužníka
musel odpovídat výši vymáhaného dluhu, institut exekutorského zástavního práva, či princip
poměrného uspokojení, kdy se v případě mnohosti věřitelů a nedostatku majetku dlužníka
uspokojovaly pohledávky poměrně. V relativně moderní římské době začalo právo přiznávat
některým pohledávkám lepší pořadí, jednalo se typicky o pohledávky státu, vypravitele pohřbu, či
manželky vymáhající věno.5

1.2.2. České země ve středověku
Na zemské úrovni exekuci personálně zajišťoval především nejvyšší komorník, případně
místokomorník, na úrovni městské správy potom rychtář, či purkmistr. V obou případech se
jednalo o výkon státní moci v rámci úřednické funkce, která již sice byla placená, ale stále v této
době nenajdeme institut úředníka výhradně zaměřeného na exekuce, jehož základní náplní práce
by byl výkon exekuce a odměna by byla závislá na úspěšnosti jím vymáhaných pohledávek.
Z počátku exekuce směřovala primárně proti nemovitostem, nicméně v průběhu vývoje
exekučního práva se začal více uplatňovat mobiliární způsob provedení exekuce, kdy takto
zabavený majetek byl více likvidní. 6 Na počátku exekučního procesu na zemské úrovni stála tzv.
4

SCHELLEOVÁ, Ilona. Exekuční řízení. Praha: Eurounion, 1998. ISBN: 80-85858-66-5. str. 13.
WOLFOVÁ, Jitka a Martin ŠTIKA. Soudní exekuce. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-427-0, str. 34-35.
6
Tamtéž, str. 36-39.
5
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úmluva, tedy upomínka k dobrovolnému plnění, kterou adresoval oprávněný povinnému.
V případě neplnění následoval zvod – uvedení oprávněného na základě příslušných dokumentů ve
statek povinného, což mohl povinný akceptovat a převést příslušné statky na oprávněného
dobrovolně, či nechat další postup na daných úřednících. V této fázi však ještě nedocházelo
k přechodu držby. Pokud se jednalo o exekuci na vydání statku, exekuce končila obranným listem,
tedy úřední výzvou daného úředníka k vydání příslušného statku, a to pod hrozbou trestu smrti
v případě neuposlechnutí.
V případě exekuce na peněžitou částku následovalo po zvodu tzv. panování, při kterém
oprávněný spolu s komorníkem od zemských desek musel třikrát navštívit statek povinného a
veřejně oznámit, že si bude odnášet obilí a dobytek na pokrytí úroků z vysouzené částky. Dalším
krokem v exekuci na peněžitou částku bylo odhádání, čili úředně provedený odhad nemovitosti,
jehož cílem bylo zjistit hodnotu daného statku v poměru k dosud nezaplacené prosouzené částce.
Exekuční řízení končilo vděděním, kdy oprávněný symbolicky před zraky veřejnosti spálil došek
střechy na znamení svého vlastnictví.
Městské exekuční právo bylo oproti zemskému znatelně efektivnější, především
absentoval přílišný formalismus zemského řízení, neuplatňovaly se některé výše zmíněné fáze
zemského práva (jako například upomínací řízení či úmluva) a díky tomu docházelo k jeho
zásadnímu zrychlení.7

1.2.3. Osvícenství a Exekuční řád z roku 1896
V období účinnosti josefínského civilního řádu z roku 1781 soudní exekuci prováděl soud,
za který jednal v exekučních věcech soudní komisař, typicky notář, případně zřízenec soudu
(exekutor). I přes společenské změny přetrvávala vedle speciální nadále personální exekuce
zachovávající dlužnickou vazbu, která byla zrušena až v roce 1868. U nemovitostí docházelo
k prodeji v dražbě, movité věci bylo možné odejmout či prodat, pohledávky dražit, popř. přikázat.
Pro účely této práce je stěžejní zmínit, že také začalo docházet k tzv. sekvestraci (nucené správě)
příjmů úřední osobou.8 Vidíme zde tedy, že se vedle zpeněžování movitého a nemovitého majetku,
začaly uplatňovat i jiné způsoby, jakými lze dosáhnout účelu exekuce, konkrétně například toto
omezení přístupu povinného k jeho příjmům, v čem již dle mého názoru lze spatřovat počátky
srážek z příjmů povinných ve prospěch oprávněných.

7

SCHELLEOVÁ, Ilona. Exekuční řízení. Praha: Eurounion, 1998. ISBN: 80-85858-66-5. str. 14-15.
WOLFOVÁ, Jitka a Martin ŠTIKA. Soudní exekuce. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-427-0, str. 39-40.
8
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Josefínský civilní řád soudní platil až do přijetí nového exekučního řádu z roku 1895, po
roce 1848 přesto v důsledku sociálních změn začalo docházet k postupným změnám. Jednou z nich
bylo například vyloučení platu a jiných služebních příjmů z exekuce v případě, že v ročním úhrnu
nepřesahovaly 600 zl., později 800 zl., a dále 500 zl. u výslužného a podobných příjmů. Exekuce
mohla být prováděna pouze v případě příjmů převyšujících výše uvedené částky, přičemž tato
omezení nešla žádným právním jednáním vyloučit.9 V tomto období tak již vidíme jasný úmysl
zákonodárce na tom, aby dlužníkovi byl zachován jistý sociální standard, v dnešní době dle mého
názoru porovnatelný s intitutem nezabavitelného minima (o tom konkrétněji níže).
Především z důvodu potřeby důsledného oddělení nalézacího a exekučního řízení vznikaly
snahy o vytvoření nového exekučního řádu, který vstoupil v účinnost po názvem zákon č. 79/1896,
o řízení exekučním a zajišťovacím (exekuční řád). K provádění exekučních úkonů byli pověřeni
speciální výkonní úředníci, přičemž veškerá exekuční činnost byla soustředěna v rukou
exekučního komisaře, jehož příkazy a usneseními se výkonní úředníci řídili. Tato zákonná úprava
byla postavena na zásadách ústnosti, bezprostřednosti, ulehčení stranám, rozsáhlých povinnostech
soudu v rámci pomoci účastníků a také se mimo jiné vcelku podrobně věnovala otázce nákladů
řízení. Jednalo se tak bezesporu o velmi kvalitní právní úpravu upravující oblast exekucí, od které
se odvíjí i součastná úprava exekučního práva.10

1.2.4. Občanský soudní řád z roku 1950 a 1963
Po roce 1948 bylo nutno právní řád přizpůsobit socialistické formě vlády, a proto i právní
úprava občanského soudního řízení s účinností od 1. 1. 1951 dostála změn prostřednictvím zákona
č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních, kdy celé občanské právo procesní včetně
exekučního procesu bylo shnuto do jednoho kodexu.11
K poslední rekodifikací občanského soudního řízení došlo zákonem č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, dále jen „OSŘ“, který je účinný dodnes. Zásadní změnou, kterou přinesl,
byla nová terminologie, kdy pojem „exekuce“ byl nahrazen pojmem „výkon rozhodnutí“.
Z pohledu zaměření mé diplomové práce je zajímavé zmínit, že tímto zákonem byl upraven výčet
exekučních prostředků, kdy se na první místo dostala úprava srážek ze mzdy. Tato změna byla
zapříčiněna především sociálně - ekonomickými proměnami, ke kterým v období přijímání tohoto
zákona docházelo. Provedení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy v tomto období platilo za
nejefektivnější z toho důvodu, že existovala všeobecná pracovní povinnost a byla zde tedy vysoká
9

SCHELLEOVÁ, Ilona. Exekuční řízení. Praha: Eurounion, 1998. ISBN: 80-85858-66-5. str. 15.
WOLFOVÁ, Jitka a Martin ŠTIKA. Soudní exekuce. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-427-0, str. 40-43.
11
SCHELLEOVÁ, Ilona. Exekuční řízení. Praha: Eurounion, 1998. ISBN: 80-85858-66-5. str. 17.
10
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pravděpodobnost, že pohledávka oprávněného bude uspokojena.12 S ohledem na výše zmíněné
historické změny bylo naopak vypuštěno zástavní právo k nemovitým věcem.13
§ 257
Nařídit a provést výkon rozhodnutí lze jen způsoby uvedenými v tomto zákoně.
§ 258
(1) Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze mzdy,
přikázáním pohledávky, správou nemovité věci, prodejem movitých věcí a nemovitých věcí,
postižením závodu a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitým věcem.14

1.2.5. Exekuční řád
Teprve přijetím zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád), dále jen „EŘ“, byl zaveden institut soudního exekutora tak, jak ho známe dnes.
Tímto došlo k přenesení určitých pravomocí soudu na nezávislého a nestranného soudního
exekutora, a to při zachování existence soudního výkonu rozhodnutí.15 EŘ je založen na principu,
že činnost soudního exekutora začíná tam, kde končí činnost soudu v nalézacím řízení. Tento
princip však rozhodně nelze vykládat doslovně, neboť soud může i v průběhu provádění exekuce
zasahovat do jejího průběhu, např. rozhodovat o návrhu povinného na zastavení exekuce dle § 55
odst. 1 EŘ. Základem však je, že vlastní provádění exekuce je svěřeno pouze exekutorovi.
Přestože dnes existuje samostatný předpis upravující exekuční řízení, tak i nadále můžeme
sledovat jeho vysokou míru provázanosti s OSŘ, vůči němuž je EŘ speciálním zákonem. Pokud
tedy exekuční řád nemá speciální ustanovení, lze dle § 52 odst. 1 EŘ pro exekuční řízení přiměřeně
použít ustanovení OSŘ a jeho výkladová stanoviska k jednotlivým částem výkonu rozhodnutí, což
se ostatně týká i provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů.16

1.3. Určení způsobu provedení exekuce dle § 58 exekučního řádu
Výčet způsobů provedení exekuce nalezneme v § 59 EŘ, nicméně určení způsobu, jakým
exekuci ukládající zaplacení peněžité částky provést, upravuje § 58 EŘ. Z § 58 odst. 3 EŘ vyplývá
právo soudního exekutora určit způsob provedení exekuce podle uvážení, přičemž je limitován
ustanovením § 58 odst. 2 EŘ. Zde je uváděno pět skupin způsobů postihování majetku, které musí
12

TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. Beckovy příručky pro právní praxi.
ISBN 80-7179-489-9, str. 225.
13
WOLFOVÁ, Jitka a Martin ŠTIKA. Soudní exekuce. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-427-0, str. 45.
14
§ 257 a 258 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
15
WOLFOVÁ, Jitka, ŠTIKA,, Martin. Soudní exekuce. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-427-0, str. 46.
16
TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. Beckovy příručky pro právní praxi. s.
852. ISBN 80-7179-489-9, str. 756.
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exekutor při provádění exekuce volit postupně a za předpokladu, že způsob uvedený v předchozí
skupině je vyloučen. V rámci jedné skupiny připadá v úvahu jak současné, tak postupné užití těchto
způsobů vůči povinnému, a to v závislosti na rozhodnutí samotného soudního exekutora.

1.3.1. Výčet skupin způsobů provedení exekuce
1. skupina – přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
Pokud povinný nemá účet nebo na něm není dostatek finančních prostředků, může soudní exekutor
přistoupit k další skupině.
2. skupina - přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu
Postihování účtu manžela je limitováno § 304b odst. 4 OSŘ. K následujícím skupinám způsobů
provádění je poté vždy možno přistoupit, pokud způsob z předchozích skupin nebyl zvolen
z důvodu neexistence majetku postihovaného v těchto skupinách, popř. i tehdy, pokud
předcházející způsoby byly zvoleny, ale nestačily k uspokojení celé pohledávky či by provádění
těmito způsoby trvalo nepřiměřeně dlouho.
3. skupina - přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění
nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a
jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění.
4. skupina - prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k
bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního
připojištění nebo doplňkového penzijního spoření.
5. skupina - prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny.17
Na návrh povinného či s jeho souhlasem však může být exekuce provedena i v jiném
pořadí, než je stanoveno výše. Soudní exekutor je však při výběru nejvhodnějšího způsobu
provedení exekuce vázán tzv. principem přiměřenosti. Z tohoho principu pro soudního exekutora
vyplývá, že zajistit majetek k provedení exekuce smí nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím
k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, včetně příslušenství, které se
pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného
a pravděpodobných nákladů exekuce, nemůže tak však činit svévolně.18 Otázkou však je, v jaké
míře může soudní exekutor v průběhu exekučního řízení postihnout majetek povinného, když

17

Kasíková, M. a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované
zákony. 1167 s. ISBN 978-80-7400-630-2. str. 434-436.
18
§ 58 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších
předpisů.
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dopředu neví, jaké náklady budou s daným způsobem provedení exekuce spojeny. Postižení
majetku přesně rovnajícímu se svou hodnotou výši vymáhané povinnosti tedy nemusí být
v konečném důsledku (vzhledem k narůstajícím úrokům a nákladům) dostačující k úplnému
uhrazení exekuce. Tímto tématem se zabýval i Nejvyšší soud, který se ztotožnil s tím, že soudní
exekutor je oprávněn zajistit majetek povinného i ve větší míře, než je zcela nezbytné, nikoliv však
ve zjevném nepoměru s vymáhanou povinností: „Znamená to, že není v rozporu se zákonem,
postihuje-li exekutor majetek povinného v míře o něco větší než zcela nezbytné. Exekutor totiž
v průběhu exekuce zpravidla nemůže přesně odhadnout, jaký výtěžek ten který ze zvolených
způsobů exekuce přinese a jaké náklady budou s ním spojeny, takže jediným způsobem, jak
spolehlivě zajistit vymožení pohledávky je postihnout více majetku, než by nezbytně k dosažení
účelu exekuce postačovalo (srov. Kasíková, M. a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční
činnosti /exekuční řád/. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 218).“19 Nárok
oprávněného je tedy v tomto případě upřednostněn před ochranou majetku povinného, pokud by
však soudní exekutor postihl majetek ve zjevném nepoměru s vymáhanou povinností, má povinný
možnost domáhat se před soudem částečného zastavení exekuce či částečného odkladu exekuce
ohledně určité části majetku.20

1.3.2. Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů
Přestože je exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů jako jeden ze způsobů provádění
exekuce zmiňován v § 58 i § 59 EŘ, její samostatnou úpravu v tomto předpisu nanajdeme. Na
problematiku exekuce srážkami ze mzdy v exekučním řízení se totiž na základě § 60 EŘ přiměřeně
uplatní ustanovení § 276 - § 302 OSŘ upravující výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Vzhledem
k tomu, že se tato práce zabývá exekučním řízením a nikoliv soudním výkonem rozhodnutí, budu
proto pro snažší orientaci v terminologii o ustanoveních týkajících se soudního výkonu rozhodnutí
srážkami ze mzdy dle OSŘ dále psát jako o exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů.
„Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů přiměřeně
ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy.“21

19

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2012, sp. zn. 20 Cdo 352/2011
Kasíková, M. a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované
zákony. 1167 s. ISBN 978-80-7400-630-2. str. 433.
21
§ 60 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších
předpisů.
20
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Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů je ve své podstatě jedním ze zvláštních případů
přikázání pohledávky, přičemž to, že jsou srážky ze mzdy a jiným příjmů zařazeny samostatně
v zákoně, je dáno jejich vyšší četností a pravidelností. Vychází se z předpokladu, že každá fyzická
osoba by měla mít k dispozici nějaký příjem z pracovní či obdobné činnosti, tedy mzdu či jiný
obdobný příjem mzdu nahrazující. Je tedy pravdědobné, že by za použití tohoto způsobu provedení
exekuce mohlo dojít k vymožení předmětné pohledávky. Kromě již zmíněné mzdy, jakožto
soukromoprávního příjmu, mohou za určitých podmínek být předmětem exekuce i některé příjmy
veřejenoprávní povahy. Nespornou výhodou srážek ze mzdy a jiných příjmů je to, že se dají použít
v případech, kdy se vymáhá plnění opětujících se dávek, a zároveň je možné je použít jak na již
splatné pohledávky, tak na plnění, která se stanou splatnými až v budoucnu.22

2. Mzda a jiné příjmy – definice a provádění srážek
Před popisem průběhu provádění exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů je třeba
vysvětlit, co vše vlastně může být předmětem tohoto způsobu exekuce a dále osvětlit základní
pojmy, které jsou nutné pro pochopení celého procesu provádění srážek.

2.1. Mzda
„Předmětem srážek ze mzdy je pohledávka povinného na výplatu mzdy nebo jiného
obdobného příjmu vůči jeho plátci mzdy.“23 Z tohoto jasně vyplývá, že předmětem provádění
exekuce srážkami ze mzdy může být pouze právo povinného na výplatu mzdy zaměstnavatelem,
nikoliv již vyplacená mzda. Pokud již mzda byla povinnému vyplacena v hotovosti, jedná se
movitou věc a jako takový majetek ji je třeba také postihovat. Mzda vyplacená na účet se postihuje
na základě přikázání pohledávky z účtu povinného vedeného peněžním ústavem.24
Pojem mzdy je definován v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dále jen „zákoník
práce“, který uvádí, že mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda)
poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci.25 Mzdou se rozumí nejen tarifní mzda, ale
také další složky mzdy stanovené mzdovými předpisy, pracovní, či kolektivní smlouvou, a to:
prémie, mzdové příplatky, doplatky, mzda za práci přesčas, mzda za práci ve svátek či mzdové
zvýhodnění za práci v nočních směnách.26 Za součást mzdy můžeme dále považovat i příplatek za
22

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení vykonávací, řízení
insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). 384 s. ISBN 978-80-7502-299-8. str. 7475.
23
Tamtéž, str. 75.
24
Tamtéž, str. 75 - 76.
25
§ 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
26
TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. Beckovy příručky pro právní praxi. s.
852. ISBN 80-7179-489-9, str. 226.
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práci ve ztíženém pracovním prostředí, práci v sobotu a v neděli a dokonce i naturální mzdu, která
je poskytovaná zaměstnanci za podmínek stanovených § 119 zákoníku práce. Postihování
naturální mzdy je možné z toho důvodu, že výše naturální mzdy je vyjadřována v peněžní formě,
aby odpovídala ceně poskytovaného naturálního plnění. V praxi je postup takový, že v případě
provádění exekuce srážkami ze mzdy zaměstnavatel případné naturální plnění do výše srážek ze
mzdy zaměstnanci nevydá.27

2.2. Jiné příjmy
Kromě „mzdy“ mohou být předmětem exekuce také „jiné příjmy“ postavené na roveň
mzdě, které jsou taxativně vypočteny v § 299 OSŘ. Tyto příjmy jsou odměnou za práci odlišnou
od mzdy, mzdu nahrazují nebo jsou zaměstnanci vypláceny souběžně se mzdou. Jedná se tyto
následující příjmy:28
-

plat

-

odměna z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
Do 31. 8. 2015 se odměna získaná na základě dohody o provedení práce exekučně
postihovala v rámci přikázání jiné peněžité pohledávky. Díky novele OSŘ s účinností od
1. 9. 2015 již však spadá pod příjmy podléhající srážkám ze mzdy. Srážky ze mzdy se tedy
v současné době provádějí z odměny z dohody o provedení práce jednak v případě nově
zahájené exekuce srážkami ze mzdy, ale v souladu se zásadou nepravé zpětné účinnosti i
v případě exekuce, která byla nařízena či zahájena již před účinností této novely. 29

-

odměna za pracovní nebo služební pohotovost

-

odměna členů zastupitelstva územních samosprávných celků

-

dávky státní sociální podpory a pěstounské péče (vyjma dávek státní sociální podpory a
pěstounské péče, které jsou vypláceny jednorázově, a příspěvku na bydlení)30

-

náhrady mzdy nebo platu (vyjma náhrad nákladů spojených s pracovním výkonem, jako
jsou například cestovní náhrady, které nenahrazují odměnu za práci, ale slouží výhradně
k refundaci výdajů, které musel zaměstnanec v rámci výkonu práce předběžně vynaložit a
nejsou tak příjmem v pravém slova smyslu)31

-

nemocenské

27

SVOBODA, K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze:
C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. 1627 s. ISBN 978-80-7400-673-9., str. 1142-1143.
28
§ 299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
29
BREBURDA, Jan. Exekuce srážkami ze mzdy 2020. 8. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG,
2020. Práce, mzdy, pojištění (ANAG). ISBN 978-80-7554-256-4., str. 59.
30
§ 317 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
31
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.4.2014, sp.zn. 21 Cdo 3774/2013.
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-

peněžitá pomoc v mateřství

-

důchody (vyjma výše nákladů za pobyt v ústavu sociální péče a výše kapesného v takovém
ústavu u osoby, která z tohoto důchodu platí tyto náklady) 32

-

stipendia

-

podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci

-

odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením
zaměstnání

-

peněžitá plnění věrnostní či stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se
zaměstnáním

-

náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za
ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti

-

dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku (vyjma částky,
kterou povinný vzhledem ke svým poměrům pro své zaopatření nutně potřebuje)

-

výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů

-

příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým
režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příplatek v důchodu podle
zákona upravujícího ocenění účastníků národního odboje za vznik a osvobození
Československa a některých pozůstalých po nich
Z výše uvedeného je patrné, že plátcem mzdy nemusí být vzhledem k postihovaným „jiným

příjmům“ pouze zaměstnavatel, ale i jiná fyzická či právnická osoba, popřípadě státní orgán, který
za běžných okolností vyplácí povinnému některý z výše zmíněných příjmů. V případě provádění
exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů je tedy taková osoba na základě předchozího postupu
soudního exekutora povinna provádět příslušné srážky.33
Otázkou je, jak naložit s dalšími příjmy povinného, které nejsou v § 299 OSŘ zmíněny.
V případě veškerých dávek sociální péče, dávek pomoci v hmotné nouzi a dalších specifických
druhů sociálních dávek platí, že tyto příjmy nelze postihnout žádným způsobem provedení
exekuce.34 Ostatní neuváděné příjmy mohou být poté postiženy jinou formou exekuce. Typickým

32

§ 299 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
BREBURDA, Jan. Exekuce srážkami ze mzdy 2020. 8. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG,
2020. Práce, mzdy, pojištění (ANAG). ISBN 978-80-7554-256-4., str. 61.
34
§ 317 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
33
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příkladem mohou být pravidelné penze nebo přeplatky z ročního zúčtování daně, které jsou
postižitelné přikázáním jiné peněžité pohledávky.35

2.3. Čistý příjem
Pro úplnost je třeba zmínit, že předmětné srážky ze mzdy jsou prováděny až z čisté mzdy
povinného, která se vypočítá na základě § 277 OSŘ. Při výpočtu čisté mzdy se vychází z hrubé
mzdy zaměstnance, která je následně ponížena o zálohu na daň z příjmů fyzických osob sráženou
z příjmů ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.36
Není tomu jinak ani v případě vyplácených jiných příjmů. Plátce mzdy je po posouzení
charakteru příslušného příjmu povinen nejprve odvést povinné platby za každého zaměstnance na
daních a pojistném a až poté provést srážky.37 Dále je nutné si uvědomit, že existují odchylky od
modelu čisté měsíční mzdy, proto nemusí být pravidlem, že výplata mzdy je prováděna vždy
jednou za kalendářní měsíc. Takovým situacím je tedy třeba srážky ze mzdy uzpůsobit (více viz
bod 3.2.6.). Detailnějšímu postupu plátce mzdy při provádění srážek ze mzdy a jiných příjmů se
budu konkrétně věnovat v části 3. této diplomové práce.

3. Průběh exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů
3.1. Postup soudního exekutora
3.1.1. Zahájení exekučního řízení
Exekuční řízení je zahájeno dnem doručení návrhu na nařízení exekuce soudnímu
exekutorovi, čímž je vyloučena možnost zahájit jinou exekuci ve prospěch stejného plnění.
Náležitosti návrhu na nařízení exekuce jsou uvedeny v § 38 EŘ. Poté, co je k soudnímu
exekutorovi podán návrh na nařízení exekuce, je soudní exekutor povinen v pátnáctidenní lhůtě
požádat příslušný exekuční soud o pověření provedením exekuce a o nařízení exekuce. Do doby,
než tak soud učiní, nesmí exekutor činit žádné kroky směřující k provedení exekuce.38 Exekučním
soudem je věcně příslušný okresní soud, v jehož obvodu má povinný trvalý pobyt. Pokud je v

35

BREBURDA, Jan. Exekuce srážkami ze mzdy 2020. 8. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG,
2020. Práce, mzdy, pojištění (ANAG). ISBN 978-80-7554-256-4., str. 59.
36
§ 277 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
37
BREBURDA, Jan. Exekuce srážkami ze mzdy 2020. 8. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG,
2020. Práce, mzdy, pojištění (ANAG). ISBN 978-80-7554-256-4., str. 63.
38
WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení vykonávací, řízení
insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). 384 s. ISBN 978-80-7502-299-8, str. 6465.
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postavení povinného cizinec, kritériem pro určení exekučního soudu je místo pobytu na území
České republiky dle druhu pobytu cizince. V případě právnické osoby se jedná o soud, v jehož
obvodu má povinný sídlo.
Pokud daná osoba nemá v České republice trvalý pobyt, místo pobytu podle druhu pobytu
cizince, či sídlo, je exekučním soudem ten soud, v jehož obvodu má povinný majetek. V případě,
kdy má daná osoba majetek v obvodu několika soudů a místně příslušnými by se tedy mohlo stát
více z nich, stává se exekučním soudem ten soud, jehož název je první v abecedním, případně
číselném pořadí.39

3.1.2. Pověření k provádění exekuce
Pro povinného ani plátce mzdy nemají uvedené kroky soudního exekutora prozatím žádný
důsledek. V patnáctidenní lhůtě od doručení žádosti soudního exekutora o pověření musí exekuční
soud o této žádosti rozhodnout některými z těchto způsobů:
a) exekuci nařídí a soudního exekutora pověří jejím vedením (přičemž nijak nestanovuje,
jakým způsobem má být exekuce provedena, následná volba je tedy na soudním
exekutorovi)
b) udělí exekutorovi pokyn, aby exekuční návrh zamítl nebo odmítl, popř. aby exekuční řízení
zastavil40
Pokud exekuční soud udělil pověření k vedení exekuce, je konkrétní soudní exekutor
povinen začít činit úkony nutné k provedení exekuce, což již s sebou nese důsledky pro ostatní
subjekty exekučního řízení. O tom, že soudní exekutor byl pověřen vedením příslušné exekuce, je
v první řadě informován oprávněný, a to do patnácti dnů od doručení pověření soudnímu
exekutorovi formou vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému se vyrozumění o zahájení exekuce
z logiky věci doručuje až později, často až v okamžiku, kdy již soudní exekutor má přehled o
majetku povinného, který bude moci být postihován, nejpozději však až s prvním exekučním
příkazem, a to do vlastních rukou s možností náhradního doručení.41 Poté, co je povinnému
doručeno vyrozumnění o zahájení exekuce, začne působit tzv. generální inhibitorium, na základě
kterého je povinnému zakázáno „nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku
patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování

39

§ 45 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších
předpisů.
40
§ 43a zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších
předpisů.
41
Kasíková, M. a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované
zákony. 1167 s. ISBN 978-80-7400-630-2. str. 299.
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základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy
majetku. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné.“42 Takové jednání
může být důvodem k domáhání se tzv. relativní neplatnosti. Do té doby, než začne působit
generální inhibiotrium, je tedy nutné, aby jak soud, tak i soudní exekutor obezřetně nakládali
s údaji o daném exekučním řízení a nedopustili, aby se k povinnému dostala informace, že je proti
němu vedeno exekuční řízení. V případě, že se povinný pokoušel od soudu získat informace tom,
zda je proti němu vedena exekuce, by měl soud o této skutečnosti soudního exekutora neprodleně
informovat, aby se předešlo zmaření účelu exekučního řízení tím, že se povinný začne z obav o
svůj majetek tohoto majetku zbavovat.43
Po pověření soudní exekutor může začít všemi možnými dostupnými prostředky zjišťovat
majetek ve vlastnictví povinného. Soudní exekutor o způsobu provedení exekuce rozhoduje sám,
s ohledem na limitaci skupinami způsobů provedení exekuce uvedenými v bodě 1.3.1. Není
vyloučeno, aby oprávněný označil majetek povinného, popřípadě aby soudní exekutor
oprávněného vyzval k poskytnutí součinnosti v této věci, tedy aby označil například plátce mzdy
povinného, či osobu, vůči níž má povinný pohledávku.44

3.1.3. Subjekty povinné k poskytnutí informace
K tomu, aby soudní exekutor mohl úspěšně zjistit majetek povinného a následně ho
efektivně postihovat, má právo od určitých třetích osob na základě písemné žádosti (ve které musí
být povinný dostatečně identifikován) a doloženého pověření k provedení exekuce, žádat
informace o majetku povinného. Tyto osoby jsou poté povinny mu informace, kterými disponují,
poskytnout, a to bezplatně (s výjimkou osob uvedených v § 34 odst. 1 EŘ, věta druhá).45 Výčet
osob zatížených povinností součinnosti se soudním exekutorem nalezneme v § 33 EŘ.
Soudní exekutor tedy může od příslušných subjektů, které jsou za normálních okolností vázány
povinností mlčenlivosti, získávat potřebné informace o povinném. Mimo informací od třetích osob
má soudní exekutor dále právo získávat infomace z registrů a evidencí k získání základních
identifikačních údajů o povinných. Mezi subjekty, které tyto informace poskytují, jsou

42

§ 44a odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších
předpisů.
43
Kasíková, M. a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované
zákony. 1167 s. ISBN 978-80-7400-630-2. str. 299.
44
WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení vykonávací, řízení
insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). 384 s. ISBN 978-80-7502-299-8. str. 67.
45
Kasíková, M. a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované
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Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Policie České republiky, Česká správa sociálního
zabezpečení či centrální registr silničních vozidel.46
V případě srážek ze mzdy a jiných příjmů tedy soudní exekutor po pověření k provádění
exekuce zašle žádost o součinnost na zdravotní pojišťovnu. Na základě této součinnosti se mu
dostane odpovědi, zda, popřípadě u jakého plátce mzdy, je povinný zaměstnán, neboť tento plátce
mzdy odvádí za povinného pojistné na zdravotní pojištění. Následně soudní exekutor postupuje
tak, že zašle danému zaměstnavateli žádost o součinnost ve vztahu ke konkrétnímu zaměstnanému
povinnému, případně rovnou exekuční příkaz srážkami ze mzdy. V této situaci však nastává kolize
názorů na to, zda má plátce mzdy povinnost poskytnout soudnímu exekutorovi osobní údaje a další
informace týkající se povinného, popřípadě do jaké míry, aby bylo zachováno právo povinného na
ochranu osobních údajů. Jak si můžeme všimnout výše, § 33 EŘ plátci mzdy explicitně
nestanovuje povinnost poskytovat soudnímu exekutorovi součinnost. Z § 33 odst. 1 sice vyplývá
povinnost součinnosti právnickým a fyzickým osobám, ale pouze těm, které rozhodují o právech
a povinnostech, typicky rozhodcům.47 Z tohoto bychom tedy mohli dovozovat, že plátce mzdy
povinnost součinnosti nemá. Tímto v jednom ze svých výkladových stanovisek argumentuje i
Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, podle níž nelze tuto povinnost
dovozovat ani z ostatních odstavců § 33 EŘ.
„Zaměstnavatele nelze považovat za právnickou nebo fyzickou osobu, která rozhoduje o
právech a povinnostech (§ 33 odst. 1 EŘ) nebo která je zvláštním právním předpisem pověřena
vedením evidence osob a jejich majetku nebo disponuje takovou evidencí s ohledem na předmět
své činnosti (§ 33 odst. 3 EŘ). Povinným subjektem není zaměstnavatel ani podle ustanovení § 33
odst. 4 EŘ, které umožňuje exekutorovi požadovat sdělení čísla účtu dlužníka. Z charakteru zde
vyjmenovaných subjektů (finanční instituce, notáři a advokáti) je zjevné, že číslem účtu dlužníka
disponují ze zcela jiných důvodů a za jiným účelem než zaměstnavatel.“48
Otázkou tedy je, na základě jakého ustanovení může soudní exekutor žádat informace
nutné k naplnění účelu exekučního řízení.
Jedním z názorů dle tohoto výkladového stanoviska je, že by soudní exekutor měl žádat o
součinnost na základě podpůrného ustanovení § 128 OSŘ, ze kterého každému vyplývá povinnost
46
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předpisů.
47
Kasíková, M. a kol. Exekuční řád. Komentář. 4. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované
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sdělit soudnímu exekutorovi skutečnosti, které mají význam pro konkrétní řízení a rozhodnutí.
Tímto ustanovením by však plátce mzdy byl značně omezen v tom, jaké informace smí soudnímu
exekutorovi poskytnout, aby nebylo dotčeno právo povinného zaměstnance na ochranu osobních
údajů. Povinnost součinnosti by se dle tohoto názoru pravděpodobně netýkala informací o
telefonním čísle, elektronické adrese, popřípadě čísla účtu dlužníka (což se v praxi běžně děje) a
směřovala by výhradně na informace, které mají bezprostřední význam pro exekuční řízení. Plátce
mzdy totiž nemůže vědět, zda je majitelem platebního účtu, na nějž je vyplácena mzda, povinný
zaměstnanaec, či nikoliv. Povinnost součinnosti plátce mzdy dle tohoto názoru tak bude splněna,
pokud sdělí číslo bankovního ústavu, u kterého je příslušný účet veden. Soudní exekutor si poté
prostřednictvím žádosti o součinnost na konkrétní banku sám zjistí, zda se jedná o bankovní účet
v majetku povinného. Za použití tohoto ustanovení by tedy byl soudní exekutor výrazně limitován
tím, že od plátce mzdy smí požadovat pouze informace, které mají zásadní souvislost s exekučním
řízením a jejich potřebu také řádně odůvodnit. Tyto získané informace by neměly pouze
usnadňovat práci soudního exekutora.49
Situaci dále komplikuje fakt, že daná problematika nemá konstantní oporu v judikatuře.
Ústavní soud se vyjádřil tak, že plátce mzdy je dle zákona povinen poskytnout součinnost při
exekuci, nicméně explicitně neuvedl konkrétní ustanovení, na základě kterého se má soudní
exekutor součinnosti domáhat, ani nevysvětlil, jakých informací o osobě povinného (či dalších
osob) se může povinnost součinnosti týkat.
„Jakkoliv lze váhat nad tím, zda je v pořádku, aby do rozsahu poskytovaných informací
spadal požadavek na poskytnutí adresy, telefonního čísla nebo e-mailu manžela povinného,
podstatné pro danou věc je, že stěžovatel neposkytl soudnímu exekutorovi vůbec žádné informace
(tedy ani informace o mzdě, charakteru pracovního poměru a případných srážkách ze mzdy),
ačkoliv k tomu měl na základě zákona povinnost.“50
Otázkou součinnosti se v jednom ze svých stanovisek zabýval i Nejvyšší soud, který
k výkladu exekučního řádu dovodil, že: „podle § 34 odst. 1 EŘ subjekty vyjmenované v § 33 jsou
povinny poskytnout exekutorovi jím vyžádanou součinnost bezplatně. Ustanovení § 34 odst. 1 EŘ
je přiléhavé vykládat ve shodě s § 128 OSŘ, jež zakotvuje totéž, avšak s výslovným dovětkem, že
subjekty povinné součinností mají právo na náhradu hotových výdajů.“ 51
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Judikatura nižších soudů se nicméně v aplikaci výše zmíněného rozchází. Krajský soud
v Hradci Králové dovodil, že ustanovení § 33 EŘ je nutno vykládat šířeji a po osobách v tomto
paragrafu nevyjmenovaných může být požadována součinnost na základě § 128 OSŘ s ohledem
na § 52 odst. 1 a § 55b odst. 1 EŘ.52 Krajský soud v Ostravě naopak považuje rozšiřující výklad §
33 EŘ za nepřípustný a uvádí, že bylo úmyslem zákonodárce taxativně vymezit rozsah subjektů
povinných k poskytnutí součinnosti, přičemž rozšíření působnosti na další subjekty by nebylo
žádoucí.53
Z judikatury Ústavního soudu je zřejmé, že zaměstnavatel je povinen poskytnout
součinnost při exekuci, nicméně není explicitně stanoveno, jaké informace může soudní exekutor
po zaměstnavateli chtít a o jaké ustanovení své právo v žádosti o součinnost opřít.
Komentář k §128 OSŘ uvádí: „Ustanovení § 128 se nepoužije, pokud se sdělování
skutečností řídí zvláštní úpravou (například § 33 a násl. EŘ).“ Není však zřejmé, zda je
nepřípustné toto ustanovení použít na součinnost v exekučním řízení obecně, či zda může být
součinnost dle § 128 OSŘ požadována po těch subjektech, které nejsou v § 33 a násl. EŘ
vypočteny.54
Dle mého názoru je vzhledem k absenci zaměstnavatele mezi subjekty povinnými k součinnosti
dle § 33 EŘ vhodné, aby soudní exekutor oprávnění žádat o součinnost založil na §128 OSŘ.
Požádat plátce mzdy o součinnost na základě ustanovení § 33 až § 34 EŘ dle mého názoru není
správné, neboť výčet zde uvedených subjektů je taxativní a dále ho nelze rozšiřovat na další osoby.
Tento můj názor je v souladu se stanoviskem Ministerstva spravedlnosti z ledna roku 2020,
týkajícím se problematiky poskytování součinnosti u plátců mzdy, ve kterém se ministerstvo dále
mimo jiné zabývalo i otázkou, na jaké informace se povinnost součinnosti vztahuje. „Tato
povinnost se vztahuje zejména na:
-

sdělení, zda je se zaměstnancem uzavřena pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti
nebo dohoda o provedení práce

-

informace o předpokládaném trvání pracovního poměru či dohod

-

výši čisté mzdy za období posledních nejvýše 6 měsíců či informace o srážkách, které jsou
plátcem již ze mzdy prováděny (výše srážky a subjekt, pro který je sráženo)

-

výplatní termín

-

pořadí vymáhané pohledávky“55

52

rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29.3.2013, sp. zn. 21 Co 722/2012.
usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.1.2012, sp.zn. 66Co 1036/2011.
54
STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI K SOUČINNOSTNÍM DOTAZŮM SOUDNÍCH
EXEKUTORŮ NA PLÁTCE MZDY POVINNÝCH. Praha. Leden 2020. str. 4.
55
Tamtéž, str. 5-6.
53
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Na základě § 128 OSŘ tedy soudní exekutor nesmí po plátci mzdy požadovat informace, které lze
zjistit jiným způsobem a které nejsou relevantní pro provádění srážek ze mzdy. „Toto pravidlo se
vztahuje zejména na:
-

informace o rodinných poměrech povinného (například počet dětí)

-

informace o majetkových poměrech povinného (například identifikaci motorového vozidla,
kterým se povinný dopravuje do práce)

-

číslo účtu, na který je povinnému zasílána mzda, či kód banky

-

telefonní číslo a e-mailovou adresu povinného

-

adresu povinného.“56
Vzhledem k nedostatečné právní úpravě i nekonstantní judikatuře však dle mého názoru

není vyloučeno, aby plátce mzdy poskytl exekutorovi i informace o dalších skutečnostech nad
rámec těch výše uváděných, s výjimkou informací o skutečnostech vyloučených. Musí však
v žádosti o součinnost řádně odůvodnit, že se jedná o informace významné pro řízení a rozhodnutí.
Dle vyjádření Ministerstva spravedlnosti je za takovovou informaci vzhledem ke konkrétním
okolnostem případu možné považovat: „výpis všech došlých exekučních příkazů či výkonů
rozhodnutí s uvedením data doručení, případně data doručení prvnímu plátci mzdy, zaslání
výplatních pásek či mzdového listu za určité období, objem předchozích pohledávek, časový
předpoklad, kdy budou prováděny srážky pro danou pohledávku.“57
Ať se plátce mzdy rozhodne jakkoliv, musí brát v potaz, že v případě neposkytnutí
součinnosti mu je soudní exekutor na základě § 53 odst. 1 OSŘ oprávněn uložit pořádkovou pokutu
až do výše 50.000,- Kč. Je proto nutné zvážit, zda je ochoten se takovému riziku vystavit a
požadované informace exekutorovi neposkytnout.
Důležité je zmínit, že v budoucnu možná bude tato problematika přehlednější, neboť vláda
České republiky usnesením ze dne 1. 7. 2019 č. 457 mimo jiné schválila návrh zákona, kterým se
mění EŘ, přičemž v navrhovaném znění § 33 EŘ výslovně zakotvila povinnost součinnosti pro
plátce mzdy. V navrhovaném znění jsou dále vyjmenovány následující údaje, které by byl
zaměstnavatel povinen exekutorovi poskytnout:
-

o mzdě nebo jiném příjmu jím vypláceném

-

o srážkách prováděných ze mzdy nebo z jiného příjmu nebo údaje týkající se
pracovněprávního vztahu povinného

56
57

Tamtéž, str. 6.
Tamtéž, str. 6.
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-

o nároku nebo právu povinného, na jejichž základě povinný pobírá mzdu nebo jiný příjem58

3.1.4. Exekuční příkaz
Exekučním příkazem se rozumí procesní rozhodnutí soudního exekutora, kterým je určen
konkrétní způsob provedení exekuce. Jeho úpravu najdeme v § 47 - 49 EŘ. To, jaký exekuční
příkaz exekutor zvolí, a tedy jaký druh majetku bude postihován, se odvíjí od druhu vymáhané
povinnosti a dále od zjištěných informací o majetku a pobytu povinného. Tyto informace soudní
exekutor zjistil na základě odpovědí na žádosti o součinnosti za současného dodržení podmínek
uvedených v kapitole 1.3. Soudní exekutor může zvolit jeden či více způsobů provedení exekuce,
ale ke každému nich musí být vydán samostatný exekuční příkaz, přičemž tímto je exekuce vedena
a směřuje k jejímu provedení (naplnění účelu exekuce).59 Nutno dodat, že soudní exekutor může
vydat exekuční příkaz, tedy vést exekuci, kdykoliv po doručení pověření k provedení exekuce, ale
provést exekuci na základě konkrétního exekučního příkazu, tedy „realizovat“ postižený majetek,
může až poté, co jsou splněny podmínky uvedené v § 52 odst. 3 a § 47 odst. 2 EŘ. Exekuce tedy
jednak nemůže být provedena dříve, než uběhne třicetidenní lhůta k dobrovolnému splnění
povinnosti dle § 46 odst. 6 EŘ, a dříve, než bude pravomocně rozhodnuto o případném návrhu
povinného na zastavení exekuce, který byl podaný v této lhůtě.60 Datum, ve kterém tyto skutečnosti
nastaly, se poté označuje jako „doložka provedení exekuce“. Doložku provedení exekuce soudní
exekutor zapíše do rejstříku zahájených exekucí a tímto je tak splněna jedna z podmínek pro to,
aby se exekuce (konkrétní exekuční příkaz) stala pravomocnou a mohla tedy být provedena.61
Druhou z podmínek je právní moc konkrétního exekučního příkazu, která vzhledem
k nepřípustnosti opravného prostředku vůči exekučnímu příkazu nastává okamžikem doručení
poslednímu z účastníků.62
Pokud jsou splněny podmínky pro to, aby mohly být postihovány srážky ze mzdy a jiné
příjmy, vydá soudní exekutor exekuční příkaz tyto příjmy postihující a doručí ho účastníkům, tedy
oprávněnému a povinnému, a taktéž plátci mzdy, posledním dvěma do vlastních rukou.
Okamžikem doručení exekučního příkazu plátci mzdy vzniká povinnost plátci mzdy nevyplácet

58

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAEMF8NAV, Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a
doplnění, str. 19, citace provedena dne 17. 2. 2020.
59
WOLFOVÁ, Jitka, ŠTIKA,, Martin. Soudní exekuce. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-427-0, str. 99-101.
60
KASÍKOVÁ, M. a kol. Exekuční řád: komentář. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. 1167 s. ISBN 978-80-7400630-2, str. 372.
61
§ 35b odst. 1 písm. h), odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),
ve znění pozdějších předpisů.
62
WOLFOVÁ, Jitka, ŠTIKA,, Martin. Soudní exekuce. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-427-0, str. 101-102.
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sražené částky povinnému (arrestatorium) a zároveň zaniká právo povinného na výplatu části
mzdy odpovídající stanovené výši srážek (inhibitorium).63 Plátce mzdy tedy od tohoto okamžiku
musí v každém výplatním termínu provést danou srážku, kterou prozatím nezasílá soudnímu
exekutorovi, ale tzv. ji deponuje na svém účtu odděleně od svých finančních prostředků.64 Pro
další postup plátce mzdy je rozhodné, kdy daný exekuční příkaz nabyl právní moci. Vzhledem
k výše uvedenému je zřejmé, že i pokud byl exekuční příkaz doručen účastníkům dříve, než byla
vyznačena doložka provedení exekuce, lze exekuci provést až po vyznačení doložky provedení
exekuce. V případě, kdy je exekuční příkaz rozesílán kdykoliv po vyznačení doložky provedení
exekuce, nabývá právní moci okamžikem doručení poslednímu z účastníků. Mnozí povinní se
často mylně domnívají, že pokud exekuční příkaz od doručovatele nepřevezmou, vyhnou se
nařízené exekuci. Opak je však pravdou, protože pokud si povinný zásilku ve lhůtě 10 dnů od
okamžiku, kdy byla připravena k vyzvednutí, nepřevezme, považuje se posledním dnem této lhůty
za doručenou a povinný tak zbytečně ztratí možnost jakékoliv obrany, neboť exekuce poběží dál i
bez jeho vědomí.65
Poté, co exekuční příkaz nabyde právní moci, vyrozumí soudní exekutor plátce mzdy o
nabytí právní moci, na základě kterého je plátce mzdy povinen vyplatit soudnímu exekutorovi
všechny do té doby deponované srážky, které strhl v období od doručení exekučního příkazu do
okamžiku zaslání uvedeného vyrozumění. Každé další srážky ze mzdy pak již u sebe nedeponuje
a vyplácí je pravidelně na účet soudního exekutora.66 Pro úplnost je nutné zmínit, že příslušné
vyrozumění není nutné doručovat do vlastních rukou, postačí vyrozumnění na doručenku. 67
3.1.4.1. Postihování mzdy a jiných příjmů manžela povinného
Zajímavou je dále otázka postihování mzdy manžela povinného v řízení, kde exekuční titul
zní pouze na jednoho z manželů a druhý z manželů tak v řízení vystupuje nikoliv jako povinný,
ale

jako

manžel

povinného.

Zákonem

č.

139/2015

Sb.,

kterým

se

mění

zákon

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), došlo
k novelizaci § 262a odst. 4 OSŘ a § 42 odst. 4 EŘ, což v praxi znamená, že od 1. 7. 2015 již nelze
63

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Díl druhý: Řízení vykonávací, řízení
insolvenční. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. Student (Leges). 384 s. ISBN 978-80-7502-299-8. str. 82.
64
BREBURDA, Jan. Exekuce srážkami ze mzdy 2020. 8. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG,
2020. Práce, mzdy, pojištění (ANAG). ISBN 978-80-7554-256-4., str. 36.
65
§ 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
66
WOLFOVÁ, Jitka, ŠTIKA,, Martin. Soudní exekuce. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-427-0, str. 103.
67
TRIPES, Antonín. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. Beckovy příručky pro právní praxi.
ISBN 80-7179-489-9, str. 253.
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postihovat mzdu nebo jiný příjem manžela povinného, ačkoliv to ve znění právní úpravy účinné
do 30. 6. 2015 možné bylo. Manželovi povinného tak v současné době může být postihován pouze
účet u peněžního ústavu.
Nedořešenou však zůstává otázka, jak naložit s exekučními příkazy, které byly vydány na
mzdu manžela povinného ještě před účinností zmiňované novely, když současná právní úprava
takový způsob provádění exekuce neuvádí. Touto otázkou se zabýval i Nejvyšší soud, podle něhož
přechodná ustanovení zákona č. 139/2015 Sb. vyjadřují zásadu nepravé retroaktivity, což
znamená, že i právní vztahy vzniklé za staré právní úpravy se řídí podle právní úpravy nové. Pokud
tedy po účinnosti zmíněné novely zákon tento způsob provádění exekuce nezná, nelze jím exekuci
dále provádět.68
V praxi se však debatuje o tom, jak zajistit, aby exekuce na mzdu či jiný příjem manžela
povinného již dále neprobíhala. Zákon totiž nijak nestanovuje, jak s těmito již vydanými
exekučními příkazy dále naložit. Samozřejmě se nabízí možnost, aby manžel povinného podal
návrh na částečné zastavení exekuce co do provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů
manžela povinného dle § 55 odst. 1 EŘ. Důvodem k takovému zastavení je, že je postihován
majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než dovoluje právní předpis. Objevují se však i
názory, že takový exekuční příkaz pozbývá svých účinků ze zákona, či že příslušný exekuční
příkaz by měl soudní exekutor zrušit sám i bez návrhu.
Nejvyšší soud již dříve judikoval, že jakmile soudní exekutor zjistí, že je exekuční příkaz
nezákonný, má povinnost jej zrušit.69 Domnívám se, že soudní exekutor by měl z toho důvodu sám
zrušit exekuční příkaz srážkami ze mzdy a jiných příjmů manžela povinného poté, co dojde závěru,
že jsou nezákonně prováděny srážky ze mzdy manžela povinného. K tomu může soudní exekutor
dojít například po prostudování daného exekučního spisu. V praxi je však tato povinnost nejspíš
jen velmi těžko vymahatelná, a proto se dle mého názoru jako nejbezpečnější varianta, jak vyloučit
účinky tohoto exekučního příkazu, jeví samotná aktivita manžela povinného. Tou je myšleno
podání návrhu na částečné zastavení exekuce co do tohoto exekučního příkazu dle § 262b OSŘ,
kterému poté soudní exekutor vyhoví.

3.1.5. Přerušení exekuce srážkami ze mzdy
V průběhu exekuce srážkami ze mzdy může být rozhodnutím o odkladu přerušeno její
provedení. Dle OSŘ rozlišujeme dvě formy takového odkladu.

68
69

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2017, sp. zn. 20 Cdo 1874/2016.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2014, sp. zn. 25 Cdo 1361/2012.
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3.1.5.1. Odklad ze sociálních důvodů
Soudní exekutor na návrh povinného povolí odklad exekuce, jestliže se povinný bez vlastní
viny ocitl v takové situaci, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít zvlášť nepříznivé
následky pro něho a jeho rodinné příslušníky a zároveň, pokud tímto odkladem nebude vážně
poškozen oprávněný. K odložení tedy dochází ve zcela výjimečných případech, například pokud
se povinný do nepříznivé situace dostal v důsledku nezaviněného onemocnění, či v důsledku
vzniku škody, kterou nezpůsobil, přičemž z podaného návrhu musí být uvedeno, že tato nastalá
situace je pouze přechodná a za jakých okolností, popř. kdy se jeho postavení změní.
Vzhledem k výše uvedenému je vyloučeno povolení odkladu za předpokladu, že nastalá
situace bude trvat dlouhodobě, popřípadě je trvalá.70 Od okamžiku, kdy soudní exekutor povolí
odklad exekuce a informuje o tom plátce mzdy, je za předpokladu, že se jedná o jedinou exekuci
povinného, plátce mzdy povinen vyplácet povinnému celou mzdu, a to až do vyrozumnění o
skončení odkladu. V situaci, kdy je proti povinnému vedeno více souběžných exekucí, plátce mzdy
na odložení exekuce nehledí, ledaže by byl odklad povolen ve všech těchto exekucích, neboť
účelem odkladu není pouze přesunout výtěžek jedné exekuce na dalšího exekutora v pořadí.
3.1.5.2. Odklad z důvodů procesně ekonomických
I bez návrhu účastníka soudní exekutor rozhodne o odkladu, pokud lze předpokládat, že
probíhající exekuce bude pravděpodobně zastavena. Rozdíl oproti druhému typu odkladu spočívá
v tom, že plátce mzdy nadále provádí srážky ze mzdy povinného, ale neodesílá je, nýbrž je
depononuje na svém účtu stejně jako před doručením vyrozumnění o nabytí právní moci exekuce.
V situaci, kdy soudní exekutor vyrozumí plátce mzdy o zastavení exekuce, je plátce mzdy povinen
vrátit finanční prostředky povinnému nebo je použít na úhradu dalších případných exekucí. Stejně
tak o případném nezastavení exekuce vyrozumí exekutor plátce mzdy, který mu deponované
částky vyplatí a při následujících výplatách již bude postupovat standartně jako před nařízením
odkladu.71

3.1.6. Ukončení exekuce srážkami ze mzdy
3.1.6.1. Řádné ukončení
Z ustanovení § 276 OSŘ plyne, že srážky ze mzdy lze provádět jen do výše výkonem
rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím. Plátce mzdy je tedy povinen provádět a
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SVOBODA, K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze:
C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. 1627 s. ISBN 978-80-7400-673-9. str. 1089 – 1090.
71
BREBURDA, Jan. Exekuce srážkami ze mzdy 2020. 8. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG,
2020. Práce, mzdy, pojištění (ANAG). ISBN 978-80-7554-256-4., 50-52.
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vyplácet srážky až do úplného uspokojení vymáhané pohledávky, přičemž o tom, kdy dojde
k ukončení prováděných srážek, fakticky rozhoduje sám plátce mzdy.
Je na plátci mzdy, aby z exekučního příkazu přesně vypočetl celkovou výši vymáhané
pohledávky, tedy kolik činí výše jistiny pohledávky oprávněného, příslušenství této pohledávky,
náklady dosavadních řízení, odměna exekutora a náhrada nákladů na provedení exekuce. Poté, co
prostřednictvím srážek postupně dojde k zaplacení této vymáhané pohledávky, může ukončit
provádění srážek.
Problémem však může být to, že náklady na provedení exekuce se mohou v jejím průběhu
zvyšovat a celková výše vymáhané částky tedy může být v konečném důsledku vyšší, než bylo
uvedeno v exekučním příkazu, což se plátce mzdy nemusí dozvědět. Soudní exekutor z tohoto
důvodu na konci exekučního řízení doručuje plátci mzdy konečný příkaz k úhradě nákladů exekuce
s vyčíslením celkové výše odměny a nákladů exekutora. Pokud plátce mzdy již dříve přestal
provádět srážky z důvodu, že pohledávka již byla dle jeho výpočtu (zdánlivě) uhrazena, tak i přesto
může být exekuce ukončena teprve uhrazením celé vymáhané částky, čili až po plném uhrazení
odměny a nákladů soudního exekutora vyčíslených v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Plátce
mzdy tedy po doručení příkazu k úhradě nákladů exekuce musí opětovně provést srážku, popř.
srážky, kterými dojde k úhradě dodatečné odměny a nákladů soudního exekutora a tedy k úhradě
celkové vymáhané částky. Je tedy nutné, aby plátce mzdy před ukončením provádění srážek
postupoval velmi obezřetně a případně si ověřil, zda již pohledávka byla plně uhrazena, neboť
případné pochybení za neprovedení srážek nese na svých bedrech. Ukázkovým případem může
být situace, kdy plátce mzdy přestane provádět srážky, začne vyplácet povinnému mzdu v plné
výši a poté s povinným ukončí pracovní poměr. Soudní exekutor následně doručí plátci mzdy
konečný příkaz k úhradě nákladů exekuce, ale plátce mzdy již nemá z čeho srážku provést,
popřípadě ji nedokáže provést v potřebné výši, přičemž pokud by nepřestal srážky provádět, tak
by tak učinit mohl.
S ohledem na konkrétní okolnosti je možné a ve většině případů i potřebné, aby plátce
mzdy v průběhu provádění srážek požádal o vyčíslení aktuální výše vymáhané pohledávky a ověřil
si tak, kolik ještě musí na vymáhanou pohledávku srazit. Plátce mzdy ani soudní exekutor nemá
oficiálně žádnou oznamovací povinnost ohledně aktuální výše vymáhané pohledávky, v praxi ale
vzhledem ke komplikovanosti výpočtů úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále, atd., často
dochází k tomu, že sami soudní exekutoři zasílají plátcům mzdy v průběhu exekučního řízení
sdělení o konečné výši vymáhané pohledávky s cílem usnadnit naplnění účelu exekuce a vyhnout
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se zbytečným nedorozuměním a pochybením a z nich plynoucí odpovědnosti plátce mzdy za
neprovedení srážek.72 Více informací o odpovědnosti plátce mzdy najdeme v bodu 3.2.2.
Aktivita soudního exekutora však v tomto ohledu nemusí být pravidlem, a proto je vhodné,
aby plátce mzdy s cílem vyhnout se případným problémům sám vyrozuměl soudního exekutora o
tom, že dle jeho výpočtů se blíží okamžik uspokojení celé vymáhané pohledávky. Tímto je chráněn
oproti situaci, kdy bez dalšího ukončí provádění srážek, ale pohledávka ještě fakticky není plně
uhrazena. Na základě případného vyjádření exekutora, ve kterém je upřesněna výše vymáhané
pohledávky, tak provede případné další srážky.73
3.1.6.2. Předčasné ukončení
V praxi může nastat situace, kdy plátce mzdy na základě exekučního příkazu deponuje
sražené částky a čeká na vyrozumění o nabytí právní moci exekuce, k čemuž však v některých
případech nemusí dojít.
Soudní exekutor má totiž povinnost zrušit exekuční příkaz, jakmile dojde k závěru, že je
nezákonný a v případech uvedených v § 408 odst. 2 a zejména § 409 odst. 2 InsZ.74 Dále touto
možností disponuje, pokud usoudí, že k dosažení účelu exekuce již není třeba postihovat příslušný
majetek, popř. pokud zvolený způsob nevede k efektivnímu ukončení exekuce. Vedle možnosti
zastavení exekučního řízení tu tak existuje možnost zrušení exekučního příkazu, díky které se
významně zjednodušuje exekuční řízení.75 Zrušením exekučního příkazu do budoucna pomíjejí
jeho účinky vzhledem ke konkrétnímu postihovanému majetku, přičemž jeho dosavadní účinky
zůstávájí zachovány. Usnesení o zrušení exekučního příkazu je třeba doručit účastníkům řízení,
přičemž proti němu není přípustné odvolání.76 O zrušení exekučního příkazu se vyrozumí taktéž
plátce mzdy, jemuž vyvstává povinnost okamžitě přestat provádět srážky a deponované srážky bez
zbytečného odkadu vyplatit povinnému.
Stejně musí plátce mzdy postupovat i v případě, když mu je doručeno rozhodnutí o
zastavení exekuce. 77 Kromě obecných důvodů zastavení exekuce dle § 268 OSŘ existují i zvláštní
důvody pro zastavení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů, které jsou uvedeny v § 290 OSŘ.
Soudní exekutor podle tohoto ustanovení zastaví exekuci srážkami ze mzdy v případě, kdy plátce
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mzdy nebo povinný věrohodně doloží, že po dobu jednoho roku vůbec nepobírá mzdu, nebo pokud
mzda v žádném měsíci nedosahovala takové výše, aby z ní mohly být prováděny srážky.78
Důvodem zastavení exekuce co do srážek ze mzdy může být i to, že povinný neměl
v uplynulém roce postižitelný příjem z důvodu nezaměstnanosti a zároveň nepobíral podporu při
nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci. K podání návrhu je z důvodu neexistence plátce mzdy
logicky oprávněn pouze povinný. Této možnosti zastavení exekuce však nelze využít za situace,
kdy srážky ze mzdy povinného nebyly prováděny z důvodu prohlášeného konkurzu na majetek
povinného, na základě kterého se ze mzdy povinného uspokojovaly pohledávky přihlášené do
insolvenčního řízení, a proto po dobu jednoho roku nebylo možné provádět srážky ze mzdy pro
účely exekučního řízení.
Další možnost zastavení exekuce, kterou poskytuje § 290 OSŘ, se týká exekuce, která je
vedena pro dlužné i běžné výživné. Aktivně legitimován k podání návrhu je povinný za
předpokladu, že aktuálně již je exekuce vedena pouze pro běžné výživné a dlužné výživné již bylo
uhrazeno. Zároveň je zde předpoklad, že povinný vzhledem k okolnostem bude výživé dále plnit
dobrovolně. Danými okolnostmi může být například fakt, že povinný má stabilní příjem
umožňující plnit, či že dlužné vyživné zaplatil neprodleně a vzhledem k dalšímu chování
povinného je pravděpodobné, že vedení exekuce již není nutné. 79 Dle ustálené soudní praxe by
soudní exekutor měl vždy vyslechnout stanovisko oprávněného k danému návrhu na zastavení
exekuce, a to i za předpokladu, kdy to zákon výslovně neukládá, jako je tomu v tomto případě.80
Usnesení o zastavení exekuce srážkami ze mzdy je nutné doručit účastníkům řízení a plátci mzdy.81

3.2. Postavení plátce mzdy
3.2.1. Povinnost součinnosti
Obecné informace k problematice součinnosti plátce mzdy a z ní vyplývajících povinností,
které se týkají provádění a vyplácení srážek ze mzdy a jiných příjmů, se věnuje především bod
3.1.3., tato část proto bude zaměřena na problematické aspekty především z pohledu plátce mzdy.
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3.2.1.1. Lhůta poskytnutí součinnosti
Pro plátce mzdy se může stát problematickou například příliš krátká lhůta k poskytnutí
odpovědi na součinnostní dotazy soudního exekutora. Není výjimkou, že exekutor k poskytnutí
součinnosti stanoví lhůtu i jen několika málo dnů, a to často i za situace, kdy již byl vydán exekuční
příkaz a případné prodlení plátce mzdy s poskytnutím součinnosti tedy nemůže mít vliv na
postižení mzdy.
Ministerstvo spravedlnosti se ve svém stanovisku k těmto případům, kdy součinnost plátce
mzdy již není pro postižení mzdy rozhodná, uvádí, že je nepřiměřené a nadbytečné, aby soudní
exekutor zatěžoval plátce mzdy příliš krátkými lhůtami. Dále srovnává lhůty soudních exekutorů
s plátci mzdy s tím, že soudním exekutorům jsou k vyřízení věci v konkrétních případech zákonem
stanoveny lhůty 7, 15 a 30 dnů. Proto považuje za optimální, aby plátcům mzdy byla k vyjádření
poskytnuta lhůta 15 dnů, která může být ve zvláštně odůvodněných případech zkrácena. Minimální
lhůta k poskytnutí součinnosti však nesmí být kratší než 7 dnů. Nutno podotknout, že Ministerstvo
spravedlnosti je dohledovým orgánem nad soudními exekutory, je proto žádoucí, aby tyto lhůty
byly soudními exekutory v jejich vlastním zájmu dodržovány.82
3.2.1.2. Náhrada účelně vynaložených nákladů
Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že plátci mzdy vzniká počínaje doručením
exekučního příkazu velké množství povinností, se kterými je spojena vysoká administrativní,
personální a také nezanedbatelná finanční zátěž, a to především v souvislosti s nutností
korespondence se soudním exekutorem, náklady na mzdu zaměstnancům vedoucím účetnictví,
popřípadě na kancelářské potřeby. Je proto pochopitelné, že plátci mzdy stojí o to, aby jim byly
hrazeny účelně vynaložené náklady, které jim v souvislosti v touto povinností vznikly, ale
v současné době se tak neděje.
Jan Breburda83 sice ve své publikaci uvádí, že plátcům mzdy vyplývá právo na přiznání
náhrady nákladů z § 34 EŘ, s čímž však vzhledem k závěrům, ke kterým jsem došla v bodě 3.1.3.
této diplomové práce, nesouhlasím. Jednak dle mého názoru nelze plátce mzdy podřadit pod
žádného ze subjektů uvedených v ustanovení § 33 - 33f EŘ, a dále nelze dovodit, kdo a jakým
způsobem by měl přiznané účelně vynaložené náklady uhradit. V současné době tedy právní
úprava výslovně nepřiznává plátcům mzdy náhradu jejich nákladů v souvislosti s prováděním
exekuce.
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Problematika náhrady nákladů plátcům mzdy je mezi odbornou veřejností hojně
diskutovaným tématem. Sporným se stává především to, kdo a popřípadě v jaké výši bude plátcům
mzdy náklady hradit. Změnu v této oblasti by v budoucnu mohla přinést novela OSŘ. Vládní návrh
zákona mění ustanovení § 270 odst. 2 OSŘ následujícícm způsobem:
„Oprávněný má nárok na náhradu všech účelných nákladů výkonu rozhodnutí. Plátce mzdy má
vůči povinnému nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za
kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Náklady plátce mzdy jsou náklady
výkonu rozhodnutí. Provádí-li plátce mzdy zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči
témuž povinnému, náleží mu náhrada nákladů pouze jednou. Právo na částku náhrady nákladů,
jež nebyla odečtena podle § 289 odst. 2, § 291 odst. 3 nebo § 293 odst. 1 ze sražené částky před
jejím vyplacením nebo zasláním, zaniká.“ 84
Návrh zákona tedy zakotvuje právo plátce mzdy (ale nikoliv povinnost) požadovat úhradu
nákladů v paušální výši, kterou si musí sám odečíst od provedených srážek, a to před všemi
ostatními pohledávkami z první třetiny zbytku čisté mzdy a zároveň předtím, než budou zaslány
soudnímu exekutorovi. Jako další varianta, jak v praxi postupovat, se jeví zaslání celé sražené
částky soudnímu exekutorovi, který by částku ve výši odpovídající nákladům plátce mzdy
následně plátci mzdy zaslal zpět.85

3.2.2. Odpovědnost plátce mzdy
Problematice součinnosti plátce mzdy a z ní vyplývajících povinností, které se týkají
provádění a vyplácení srážek ze mzdy a jiných příjmů, se věnuje především bod 3.1.3., zde se
proto zaměřím spíše na odpovědnost z těchto povinností vyplývající.
Doručení očekávaného vyrozumnění o nabytí právní moci může plátce mzdy obdržet
v rozmezí několika dnů až měsíců, nicméně může se stát, že se tento časový úsek z důvodů
procesních průtahů může prodloužit až na několik let. Pokud však plátce mzdy několik týdnů až
měsíců od doručení exekučního příkazu neobdrží vyrozumnění o nabytí právní moci, je vhodné,
aby se soudnímu exekutorovi sám připomněl a vyloučil tím tak možnost, že mu nebylo doručeno
pouze na základě administrativního pochybení. Otázkou pro plátce mzdy poté může být to, v jaké
lhůtě od doručení vyrozumnění o nabytí právní moci je povinen vyplatit deponované srážky
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soudnímu exekutorovi. Obecně vzato by tato výplata měla proběhnout bez zbytečného odkladu,
ideálně tedy hned v den doručení, popřípadě následující pracovní den.86
3.2.2.1. Pokuta uložená plátci mzdy
Soudní exekutor může plátci mzdy v zákonem stanovených případech za nesplnění
zákonných povinností uložit pořádkovou pokutu. Pořádková pokuta může být uložena za
následujících okolností:
1) V případě nesplnění oznamovací povinnosti v souvislosti se změnou plátce mzdy
K problematice změny plátce mzdy více v bodu 3.2.4. Pořádkovou pokutu až do výše
50.000,- Kč lze uložit plátci mzdy na základě § 296 odst. 2 OSŘ.
2) V případě nesplnění oznamovací povinnosti v souvislosti s institutem několika plátců
mzdy
K problematice několika plátců mzdy více v bodu 3.2.5. Pořádkovou pokutu až do výše
50.000,- Kč ukládá soudní exekutor na základě § 53 OSŘ.
3) V případě nesplnění informační povinnosti v rámci součinnosti
K povinnosti součinnosti více v bodu 3.1.3. Pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč
ukládá soudní exekutor na základě § 53 OSŘ.
3.2.2.2. Žaloby proti plátci mzdy
Pořádková pokuta však není jediná možnost, jak plátce mzdy dohnat k odpovědnosti za
porušování jeho zákonných povinností.
1) Poddlužnická žaloba
V případě, kdy plátce mzdy v rozporu s jeho povinností vůbec neprovede požadovanou
srážku ze mzdy, neprovede ji ve výši, ve které ji má povinnost provést, nevyplatí jí včas soudnímu
exekutorovi, či ji vyplatí exekutorovi s horším pořadím, se vystavuje riziku, že na něj může být
pro tato porušení na zákadě ustanovení § 292 OSŘ podána žaloba. Aktivně legitimován k podání
žaloby je jak oprávněný, tak soudní exekutor, který je novým věřitelem ohledně pohledávky
týkající se odměny a nákladů exekuce. Břemeno tvrzení i důkazní břemeno musí unést žalobce.87
Příslušnou žalobou se oprávněný, resp. soudní exekutor, může domáhat zaplacení částky
maximálně do výše ušlé částky, která mu z důvodu pochybení plátce mzdy nebyla vyplacena, a to
nejdéle do okamžiku, kdy dojde k úplnému vymožení pohledávky vymáhané v exekučním řízení.
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Plátce mzdy má až do vyhlášení rozsudku možnost požadované částky vyplatit a pokud tak učiní,
soud nesmí dané žalobě vyhovět.88
Plátci mzdy však zákon zároveň nabízí možnost, jak se případných chyb při výpočtech
vyvarovat. Pokud je exekuce prováděna pouze pro jednoho oprávněného, může plátce mzdy (ale i
povinný a oprávněný) požádat soudního exekutora o výpočet toho, jaká částka má být v příslušném
období ze mzdy stržena.89 V případě souběhu exekucí různého druhu je však s požadavkem, v jaké
výši srážku provést a kolik z ní připadne na jakou pohledávku, nucen obrátit se přímo na soud.
Zákon dále dokonce nabízí možnost zaslat sraženou částku soudu, který ji sám rozvrhne mezi
jednotlivé oprávněné, což však vzhledem k dnešní vytíženosti soudů nebude pro plátce mzdy příliš
efektivní.90
2) Žaloba na porušení oznamovací povinnosti při změně plátce mzdy
Plátce mzdy musí soudnímu exekutorovi ve lhůtě do jednoho týdne od ukončení
pracovního poměru (popřípadě od okamžiku, kdy povinný přestal u plátce mzdy pracovat
například z důvodu nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, dále při nevykonávání práce
z důvodu výkonu veřejné funkce, popřípadě z jiných důvodů, u kterých je na místě aplikovat
postup dle § 294 odst. 3 OSŘ), doručit oznámení o této skutečnosti a vyúčtování provedených
srážek. Konkrétní postup při změně plátce mzdy nalezneme v bodě 3.2.4.
V situaci, kdy plátce mzdy sice neporuší povinnosti stanovené při provádění srážek, ale
nevykonáním oznamovací povinnosti tímto zamezí, aby mohl ve srážkách bez prodlení pokračovat
nový plátce mzdy, vzniká oprávněnému na základě § 296 odst. 1 OSŘ možnost podání žaloby na
zaplacení ušlé částky ve výši, ve které z výše uvedených důvodů nedošlo k včasnému provedení
srážek ze mzdy povinného. Soudní exekutor je zároveň v této situaci oprávněn uložit pořádkovou
pokutu (viz výše).
3) Žaloba podaná povinným
Nesmíme opomenout, že plátce mzdy se může též dopustit takového jednání, kterým
poškodí nikoliv oprávněného, nýbrž povinného. Takovým jednáním může být například to, že
provede srážku ve vyšší než předepsané výši, provedenou srážku vyplatí osobě, které tato částka
nenáleží, či si tuto částku sám neoprávněně ponechá. Povinný se poté může obecnou žalobou na
plnění domáhat vyplacení neoprávněně zadržené části mzdy, či náhrady způsobené škody.91
88

SVOBODA, K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze:
C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-673-9. 1627 s., str. 1178.
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§ 12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti.
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§ 4 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve
znění pozdějších předpisů.
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3.2.3. Výpočet srážek
Jak již je uvedeno výše, srážky se provádějí z čistého příjmu, jehož výpočet najdeme
v kapitole 2.3.
3.2.3.1. Nezabavitelná částka
Pro výpočet srážek ze mzdy je stěžejní si uvědomit, že povinnému ze mzdy musí být vždy
ponechána základní částka, která má sloužit k uspokojování jeho základních životních potřeb a
jejíž výpočet stanovuje nařízení vlády České republiky na základě zmocnění stanoveného v § 278
OSŘ. Pro účely jejího výpočtu je nutné si nejprve vymezit institut nezabavitelné částky.
Nezabavitenou částkou na osobu povinného se rozumí částka ve výši rovnající se úhrnu tří
čtvrtin součtu částky životního minima jednotlivce (ŽMJ) a částky normativních nákladů na
bydlení (NNB) pro jednu osobu.
1) Ke dni 8. 7. 2020 dosahuje částka ŽMJ výše 3.860,- Kč.92
2) Částka NNB je pro účely výpočtu srážek ze mzdy fixní, přičemž snahou zákonodárce bylo
stanovit průměrné náklady na bydlení, které se rovnají měsíčním nákladům na bydlení
v obci od 50 000 do 90 000 obyvatel. Ke dni 8. 7. 2020 dosahuje částka NNB výše 6.502,Kč.93
Součtem těchto zmíněných částek je částka 10.362,- Kč, ze které dovodíme výši
nezabavitelné částky, která činí 7.771,50 Kč. Od této částky se bude odvíjet výpočet základní
částky, kterou nelze ze mzdy srazit.
Základní částka, která v konečném důsledku nesmí být ze mzdy sražena, se rovná součtu
nezabavitelné částky na osobu povinného a (případně) jedné třetiny nezabavitelné částky na
každou osobu, které je povinen poskytovat výživné.94
a) Pokud povinný nemá povinnost poskytovat výživné jiné osobě, bude základní částkou,
která nesmí být dle § 278 OSŘ sražena, nezabavitelná částka.
b) Za předpokladu, že povinný je zatížen povinností poskytovat výživné, bude základní
částka, která nesmí být ze mzdy sražena, rovna součtu nezabavitelné částky a částky
připadající na každou vyživovanou osobu. Částka připadající na vyživovanou osobu
odpovídá jedné třetině nezabavitelné částky připadající na povinného, tzn. 2.590,50 Kč.
Narozdíl od nezabavitelné částky na osobu povinného musí povinný svůj nárok na
92

§1 nařízení vlády č. 61/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.
§2 nařízení vlády č. 349/2019 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních
nákladů na bydlení.
94
§1 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).
93
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ponechání částek na jednotlivé vyživované osoby doložit plátci mzdy, který srážky
provádí, neboť plátce mzdy není povinen ani oprávněn vyživované osoby sám vyhledávat.
V dané situaci se ale nabízí, aby plátce mzdy před zahájením srážek ze mzdy povinného
oslovil a poučil ho o procesu provádění srážek a o možnosti uplatnění jeho nároků.95
Získaná celková základní částka, která nesmí být povinnému ze mzdy sražena (pro účely
této diplomové práce dále již jen zjednodušeně „celková nezabavitelná částka“), se zaokrouhluje
na celé koruny nahoru.96
Před samotným výpočtem je nutné myslet na to, že částky ŽMJ a NNB jsou často
zákonodárcem měněny. Vždy je proto nutné ověřit si jejich aktuální výši v příslušném právním
předpisu. Dále je podstatné si uvědomit, že ne vždy je mzda vyplácena v pravidelných měsíčních
cyklech (k výplatě může docházet vícekrát v měsíci, nebo naopak jednou za delší časové období),
přičemž výše základní částky, která nesmí být ze mzdy sražena, tímto není ovlivněna a plátce
mzdy je povinen vyplacené příjmy rozpočítat na měsíční čistou mzdu a ponechat povinnému
(měsíční) částku, která nikdy nesmí být stržena. Více v bodu 3.2.6.
3.2.3.1.Vyživovací povinnost
Jak již bylo uvedeno výše, nezabavitelná částka se zvyšuje o částku 2.590,50 Kč na každou
vyživovanou osobu. Je proto žádoucí, abychom uvedli, kdo a za jakých okolností mezi vyživované
osoby patří. Problematiku výživného nalezneme ve druhé části OZ97, kde také objevíme výčet
vyživovaných osob. Z hlediska platné právní úpravy tedy má nárok na výživné:
1) Manžel/ka (§ 697 OZ)
Nezabavitelná částka na manžela se započítává vždy, pokud manželství trvá, a to bez
ohledu na to, zda spolu manželé žijí, či nikoliv a bez ohledu na samostatný příjem manžela.98
Prokázat tuto skutečnost lze například oddacím listem, či jiným dokumentem prokazujícím
rozhodnou skutečnost.
2) Rozvedený manžel (§ 760 OZ)
Plátci mzdy musí být v takovém případě doložen pravomocný rozsudek soudu, který tuto
povinnost povinného stanovuje.

95

BREBURDA, Jan. Exekuce srážkami ze mzdy 2020. 8. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG,
2020. Práce, mzdy, pojištění (ANAG). ISBN 978-80-7554-256-4., str. 81.
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§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
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zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
98 HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ Z. a WESTPHALOVÁ L. a kol. Občanský zákoník II: rodinné právo (§
655−975) : komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. 1. vydání., 1380 s., ISBN 978-80-7400-503-9., str. 110.
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3) Registrovaný partner (§ 10 zákona o registrovaném partnerství)99
Dokazuje se dokladem o partnerství.
4) Rodiče a děti/předci a potomci (od § 915 OZ)
Osobou, na kterou je povinnému třeba započítávat nezabavitelnou částku, je bezpochyby
nezaopatřené dítě povinného, jež se není schopno samo živit. Za nezaopatřené dítě může být
považována osoba nejdéle do 26. roku věku, pokud: 100
-

dosud neukončila povinnou školní docházku

-

soustavně se připravuje na budoucí povolání

-

nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost
pro nemoc nebo úraz

-

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopna vykonávat soustavnou
výdělečnou činnost

-

nedovršila 18. rok věku a zároveň je vedena jako uchazeč o zaměstnání, přičemž nemá
nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci
Nutno zmínit, že pokud je dítě povinného poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu

třetího stupně, nelze ho považovat za nezaopatřené, a proto na něj není možné uplatňovat nárok
na nezabavitelnou částku. Zároveň je potřeba dbát na to, že povinnému nelze započítat nevlastní
děti, musí se jednat pouze o děti vlastní nebo osvojené. Pokud jsou prováděny srážky ze mzdy
oběma manželům, nezabavitelnou částku může uplatňovat každý z rodičů zároveň, a to i v případě,
že se jedná o rozvedené manželství, či pokud se dítě narodilo mimo manželství. Logickým
vysvětlením je to, že i rodič, který s dítětem nežije, či se s ním ani nestýká, je na toto dítě povinen
hradit výživné, na jehož úhradu by měla být určena nezabavitelná částka.
Vyživovací povinnost mezi předky a potomky, jakožto dalšími rodinnými příslušníky,
posuzuje soud, jehož pravomocné rozhodnutí je nutno plátci mzdy doložit. 101
5) Neprovdaná matka (§ 920 občanského zákoníku)
Prokazuje se pravomocným rozsudkem o stanovení výživného neprovdané matce, není
však vyloučeno, aby povinný tuto skutečnost doložil předložením rodného listu dítěte spolu
s čestným prohlášením matky dítěte, která je vyživována.102
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zákon č.115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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tamtéž, str. 83.
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3.2.3.2. Pravidlo pořadí a pravidlo přednosti
Pro plátce mzdy je při výpočtu srážek nutné, aby bral ohled na tzv. třetinový systém, který
je založen na principu rozdělení čisté mzdy povinného (po odečtení celkové nezabavitelné částky)
do tří třetin, přičemž každá z nich při provádění srážek slouží k jinému účelu.103 Rozlišujeme:
1) 1. třetinu čisté mzdy povinného, která je určena k uspokojení nepřednostních pohledávek
oprávněného.
2) 2. třetinu čisté mzdy povinného, která je určena k uspokojení přednostních pohledávek
oprávněného, jež mohou být v případě nedostatečné výše peněžních prostředků v této
třetině uspokojovány taktéž z třetiny první.
3) 3. třetinu čisté mzdy, která zůstává povinnému.
Výčet přednostních pohledávek nalezeneme v ustanovení § 279 odst. 2 OSŘ. Mezi
nejznámnější, a také nejspíše nejvíce aplikované v praxi, lze pro zajímavost uvést například
pohledávky výživného, pohledávky způsobené poškozenému ublížením na zdraví, či pohledávky
způsobené úmyslnými trestnými činy, jejich výčet je nicméně mnohem širší.
Plátci mzdy se tedy může stát, že dojde k tzv. souběhu pohledávek, tedy že mu v průběhu času
bude doručeno na téhož povinného zaměstnance více exekučních příkazů od různých exekutorů a
je proto nutné si vyjasnit, na kterou pohledávku má plátce mzdy provedenou srážku zaslat.
1. třetina
U pohledávek vymáhaných v 1. třetině (tedy nejčastěji u souběhu nepřednostních
pohledávek či za podmínek uvedených výše i u pohledávek přednostních, které nebyly uspokojeny
v 2. třetině) je pro plátce mzdy rozhodné, kdy mu byl daný exekuční příkaz doručen. Uplatňuje se
zde totiž tzv. pravidlo pořadí, které je založeno na upřednostňování pohledávky doručené plátci
mzdy dříve před pohledávkami s horším pořadím. Pohledávky, které byly plátci mzdy doručeny
ve stejný den, se uspokojí poměrně ve vztahu k výši neuspokojené pohledávky s příslušenstvím.
2. třetina
Plátci mzdy může situaci zkomplikovat fakt, že jsou zároveň vymáhány pohledávky
přednostní. Uplatňuje se zde tzv. pravidlo přednosti, kde je již s ohledem na název zřejmé, že na
základě tohoto pravidla jsou zvýhodněny přednostní pohledávky. Mohou totiž být na rozdíl od
nepřednostních pohledávek uspokojovány z 2. třetiny, z čehož lze pozorovat zvýšený zájem
zákonodárce na vymožení těchto pohledávek a jedná se tak o pohledávky s lepším postavením.
Výhodu přednostních pohledávek lze dále shledávat v tom, že v případě, kdy na jejich uhrazení
nepostačuje 2. třetina, je lze upokojovat i z 1. třetiny. Je však třeba dbát na to, že tyto přednostní
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§ 279 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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pohledávky při takovém postupu ztrácí jakékoliv výsadní postavení a v rámci 1. třetiny se dále
uspokojují (stejně jako nepřednostní pohledávky) na základě pravidla pořadí.104
Nad rámec tohoto je nutné zmínit privilegovanost určitých pohledávek rozdělovaných
v rámci 2. třetiny. V 2. třetině se ze všech přednostních pohledávek primárně uspokojují
pohledávky běžného výživného a po jejich uspokojení případně pohledávky dlužného výživného,
bez ohledu na pravidlo pořadí. V rámci 2. třetiny tak můžeme mluvit o tzv. superpřednosti
výživného, kdy se ostatní přednostní pohledávky uvedené v § 279 odst. 2 písm. b) – k) OSŘ
uspokojují až jako třetí v pořadí, a to na základě pravidla pořadí.105
3.2.3.3. Postup výpočtu srážek
Při výpočtu srážek ze mzdy postupuje plátce mzdy tak, že nejprve z čisté mzdy povinného
odečte celkovou nezabavitelnou částku, která musí být zaokrouhlena na celé koruny nahoru. Po
odečtení této částky od čisté mzdy získáme tzv. zbytek čisté mzdy, který potřebujeme k výpočtu
srážek.
Nařízením vlády je dále stanovena tzv. částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení
a která činí dvojnásobek součtu částky ŽMJ a částky NNB pro jednu osobu, což od 1. 7. 2020
znamená 20.724,- Kč.106
Zákon dále v § 279 OSŘ operuje s pojmem „plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy“, což
je částka, která je rozdílem mezi „zbytkem čisté mzdy“ a „částkou, nad kterou se srazí zbytek čisté
mzdy bez omezení“.
Postup:
1.

Plátce mzdy srazí z čisté mzdy celkovou nezbavitelnou částku, čímž získá zbytek čisté

mzdy.
2.

Pokud je zbytek čisté mzdy vyšší než částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez

omezení, srazí se ze zbytku čisté mzdy plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy a připočte se podle
povahy pohledávky buď k 1. nebo 2. třetině zbytku čisté mzdy (viz níže).
V případě, kdy zbytek čisté mzdy nedosahuje výše 20.724,- Kč, je plně zabavitelná část zbytku
čisté mzdy v nulové výši a tudíž se nesráží. Zbytek čisté mzdy v takové situaci zůstává
nepozměněný.
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3.

Zbytek čisté mzdy upravený dle bodu 2. se následně zaokrouhlí dolů na celé koruny tak,

aby byl dělitelný třemi. Počet korun, o které byl z důvodu zaokrouhlování zbytek čisté mzdy
ponížen, se ponechá povinnému.
4.

Zaokrouhlený zbytek čisté mzdy se v této fázi rozdělí na tři třetiny. První třetina slouží

k provedení srážky na úhradu nepřednostní pohledávky, případně přednostní pohledávky, na jejíž
úradu nestačila druhá třetina. Z druhé třetiny se provede srážka pouze v případě, kdy se vymáhá
přednostní pohledávka. Třetí třetina se vždy ponechává povinnému. Nesmíme zapomenout, že
v případě existence plně zabavitelné části zbytku čisté mzdy se tato částka dle povahy pohledávky
připočítává k 1. či 2. třetině.
Popsaný postup aplikuje plátce mzdy při každém výplatním termínu. Pokud vyplácí mzdu
v odlišných než měsíčních intervalech (viz bod 3.2.6.), musí při výpočtu zohlednit celkovou
nezabavitelnou částku co do celkové výše připadající na daný kalendářní měsíc.107
Praktické příklady:
Vzhledem ke komplikovanosti celé problematiky si ji dovolím přiblížit pomocí několika
vlastních praktických příkladů.
a) Zaměstnci, který má povinnost vyživovat 2 osoby, náleží čistá měsíční mzda ve výši 35.000,Kč. Exekuce je vedena pro přednostní pohledávku.
-

nezabavitelná částka na osobu povinného → 7.771,50 Kč

-

nezabavitelná částka na vyživované osoby → 2*2.590,50 = 5.181,- Kč

-

celková nezabavitelná částka → 12.952,50 Kč, po zaokrouhlení 12.953,- Kč

-

zbytek čisté mzdy → 35.000 – 12.953 = 22.047,- Kč

-

plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy → 22.047 – 20.724 = 1.323,- Kč

-

zbytek čisté mzdy po úpravě → 20.724,- Kč

-

zbytek čisté mzdy rozdělený na třetiny → 20.724/3 = 6.908,- Kč

Vzhledem k tomu, že je vymáhána přednostní pohledávka, plně zabavitelná část zbytku čisté
mzdy ve výši 1.323,- Kč se připočte ke 2. třetině a použije se na úhradu v rámci 2. třetiny.
Povinnému se tedy v rámci 2. třetiny srazí částka v maximální výši 8.231,- Kč, a pokud tato
částka nepostačí k uspokojení pohledávky, provede se dále navíc srážka z 1. třetiny v
maximální výši 6.908,- Kč. Částka ve výši 6.908,- Kč z 3. třetiny se spolu s celkovou
nezabavitelnou částkou ponechá povinnému.
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b) Zaměstnci, který má povinnost vyživovat 2 osoby, náleží čistá měsíční mzda ve výši 25.000,Kč. Exekuce je vedena pro nepřednostní pohledávku.
-

nezabavitelná částka na osobu povinného → 7.771,50 Kč

-

nezabavitelná částka na vyživované osoby → 2*2.590,50= 5.181,- Kč

-

celková nezabavitelná částka → 12.952,50 Kč, po zaokrouhlení 12.953,- Kč

-

zbytek čisté mzdy → 25.000 – 12.953 = 12.047,- Kč

-

plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy → 0,- Kč (zbytek čisté mzdy je nižší než 20.724,Kč)

-

zbytek čisté mzdy po úpravě → 12.047 – 2 = 12.045,- Kč (zbytek čisté mzdy bylo třeba
zaokrouhlit dolů na číslo dělitelné třemi)

-

zbytek čisté mzdy rozdělený na třetiny → 12.045/3 = 4.015,- Kč
Vzhledem k tomu, že je vymáhána nepřednostní pohledávka, použije se na úhradu částka

v maximální výši 4.015,- Kč z 1. třetiny. Ze 2. třetiny vzhledem k typu pohledávky není možné
srážet, povinnému tak zůstane k dispozici celková nezabavitelná částka, částka z 2. i 3. třetiny a
navíc ještě zbytek ze zaokrouhlení ve výši 2,- Kč.

3.2.4. Změna plátce mzdy
Vzhledem k tomu, že povinný může často měnit zaměstnání, je snahou zákonodárce zajistit
to, aby mohly srážky ze mzdy i po změně zaměstnavatele plynule pokračovat. Cílem zákonodárce
bylo právně upravit situaci, kdy povinný přestane pobírat mzdu u jednoho plátce mzdy a začne ji
pobírat u nového plátce mzdy. Tuto problematiku řeší OSŘ v ustanoveních § 293 - § 296, na
základě kterých můžeme v souvislosti se změnou plátce mzdy dovozovat povinnosti plátci mzdy,
novému plátci mzdy i povinnému.
3.2.4.1. Povinnosti nového plátce mzdy
V okamžiku, kdy nový plátce mzdy přijímá nového zaměstnance, vzniká mu povinnost
vyžádat si po něm potvrzení od minulého plátce mzdy (tzv. zápočtový list), na základě kterého si
ověří, zda je proti povinnému vedena exekuce srážkami ze mzdy, případně kterým soudní
exekutorem a v čí prospěch. Bývalý plátce mzdy či jiného příjmu je povinen toto potvrzení
povinnému poskytnout. Nový zaměstnavatel je následně do jednoho týdne108 povinen obeznámit
příslušného soudního exekutora o tom že povinný, na jehož mzdu je nařízena exekuce srážkami
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ze mzdy, u něj bude zaměstnán.109 Poté, co soudní exekutor zjistí, kde je povinný nově zaměstnán,
zašle novému plátci mzdy usnesení podle § 294 odst. 3 OSŘ o této změně plátce mzdy, kterým ho
vyrozumí o probíhajících srážkách ze mzdy a o povinnosti v nich pokračovat.
„Z těchto důvodů soud v rámci vyrozumění nového plátce o nařízení výkonu rozhodnutí
musí uvést, jakým usnesením byl výkon rozhodnutí nařízen, pro jakou pohledávku, zda je
vymáháno i příslušenství pohledávky, musí příslušenství přesně specifikovat, dále musí uvést, zda
se jedná o přednostní nebo o jinou pohledávku, a musí také uvést, jaké má pohledávka pořadí.
V rámci seznámení s dosavadním průběhem výkonu rozhodnutí soud musí uvést výši dosud
provedených srážek u předchozích plátců, když u povinného se může jednat o opakovanou změnu
plátce mzdy, dále musí uvést, zda a v jakém rozsahu došlo k částečnému zastavení výkonu
rozhodnutí a jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny. Je-li výkon
rozhodnutí prováděn pro vymožení pohledávek výživného, soud musí také uvést, zda po nařízení
výkonu rozhodnutí došlo v souladu s § 284 odst. 3 k rozšíření výkonu rozhodnutí i na zvýšené
výživné.“110
Vzhledem k nutnostni neprodleného vyrozumění nového plátce mzdy v praxi často dochází
k tomu, že soudní exekutor nového plátce mzdy nejprve vyrozumí pouze o základních údajích
nutných k provádění srážek s tím, že údaje o konkrétní výši srážek, které již byly provedeny, či o
celkové výši pohledávek mohou být novému plátci mzdy doručeny formou usnesení až dodatečně,
kdy již soudní exekutor má o těchto skutečnostech přesné informace. Toto usnesení, či případné
dodatečné usnesení, se doručuje do vlastních rukou účastníkům řízení, kteří jsou proti němu
oprávněni podat odvolání, a dále novému plátci mzdy.111 Za předpokladu, že novému plátci bylo
usnesení podle § 294 odst. 3 OSŘ doručeno až poté, co se nový plátce mzdy fakticky dozvěděl o
povinnosti provádět srážky (např. od povinného, či od původního plátce mzdy), je však povinen
provádět srážky již ode dne, kdy se o této skutečnosti fakticky dozvěděl a následně s nimi naložit
podle instrukcí soudního exekutora uvedených v příslušném vyrozumění. Pořadí, které pohledávka
získala u předchozího plátce mzdy, má stejné postavení i u nového plátce mzdy.112
3.2.4.2. Povinnosti původního plátce mzdy
Plátce mzdy je povinen oznámit skončení pracovního poměru soudnímu exekutorovi ve
lhůtě do jednoho týdne, a zároveň je povinen zaslat soudnímu exekutorovi vyúčtování srážek, které
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ze mzdy povinného provedl. Kromě vyúčtování je plátce mzdy povinen soudnímu exekutorovi
oznámit, pro jaké pohledávky byla nařízena exekuce srážkami ze mzdy a uvést pořadí jednotlivých
pohledávek, protože toto pořadí je nutné zachovat i u dalšího plátce mzdy. Dále je povinen uvést
údaj o celkovém nedoplatku pohledávky v době ukončení pracovního poměru.113 Soudní exekutor
následně může začít pátrat po novém plátci mzdy a případně může vydat usnesení o změně plátce
mzdy, prostřednictvím kterého sdělí novému plátci mzdy aktuální výši vymáhané pohledávky a
jejího příslušenství. Tím je zajištěn nepřetržitý průběh exekuce srážkami ze mzdy.114
Nad rámec tohoto je ještě nutno uvést, že samotnou změnou plátce mzdy pro původního
plátce mzdy povinnosti vyplývající z exekuce srážkami ze mzdy nekončí. Původní plátce mzdy je
stále povinen provádět srážky z poslední měsíční mzdy, která je vyplácena až poté, co skončil
pracovní poměr, popř. z odstupného nebo různých náhrad a odměn. Stejně tak je nutné, aby i po
skončení pracovního poměru, v případě, kdy mu nebylo zasláno vyrozumnění o právní moci, i
nadále deponoval provedené srážky ze mzdy a čekal na další pokyn soudního exekutora o tom, jak
se srážkami dále naložit.115
Odpovědnost za nesplnění těchto zákonných povinností je konkrétně uvedena v bodu 3.2.2.
3.2.4.3.Povinnosti povinného
Pro povinného rovněž platí povinnost oznámit do jednoho týdne soudnímu exekutorovi
ukončení pracovního poměru a ve stejné lhůtě rovněž to, že nastoupil do zaměstnání k novému
plátci mzdy. Za nesplnění této povinnosti může být povinnému uložena pořádková pokuta
v souladu s ustanovením § 53 OSŘ, přesto je tato povinnost ze strany povinných zřídka kdy
plněna.116

3.2.5. Více plátců mzdy
V praxi může nastat situace, kdy je povinný zaměstnán u více zaměstnavatelů zároveň,
popřípadě spolu se zaměstnaneckým příjmem pobírá zároveň například sociální dávky, důchod či
jiné příjmy od jiného plátce mzdy. Cílem soudního exekutora potom je dosáhnout toho, aby se při
výpočtu srážek ze mzdy všechny postižitelné příjmy braly jako celek a povinnému tak byla celková
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nezabavitelná částka ponechána pouze jednou, a to bez ohledu na počet pracovních poměrů.
Dochází tím tak ke zvýšení efektivity vymáhání, ale zároveň jsou povinnému ponechány finanční
prostředky na úhradu jeho základních životních potřeb, případně potřeb jím vyživovaných osob.117
Stěžejní význam má v této situaci postup soudního exekutora, který musí plátcům mzdy
zaslat tzv. rozhodnutí o několika plátcích mzdy, v němž stanoví každému plátci povinnost, v jaké
výši mají vyplácet celkové nezabavitelné částky (ve formě konkrétní nižší hodnoty či stanovením
zlomku), popřípadě uvede plátce mzdy, který nebude celkovou nezabavitelnou částku vyplácet
vůbec. Podstatou je, aby na všechny příjmy bylo pohlíženo jako na jednu mzdu a ze všech těchto
postižitelných příjmů byla povinnému ponechána pouze jedna celková nezabavitelná částka. „Toto
rozhodnutí zakomponuje přímo do exekučního příkazu, resp. do rozhodnutí o změně plátce mzdy,
nebo je může vydat samostatně a zaslat je plátcům mzdy buď současně s exekučním příkazem, resp.
rozhodnutím o změně plátce mzdy, anebo dokonce až dodatečně.“118
Na závěr je nutno zmínit, že dokud plátce mzdy uvedené rozhodnutí neobdrží, musí
povinnému vyplácet celkovou nezabavitelnou čásku v plné výši, a to i za předpokladu, že
disponuje spolehlivou informací o dalších plátcích mzdy, kteří rovněž vyplácejí celkové
nezabavitelné částky. V této oblasti je tedy jakákoliv aktivita plátce mzdy bez instrukcí soudního
exekutora nezákonná.

3.2.6. Odchylky od provádění srážek v pravidelných měsíčních cyklech
3.2.6.1. Srážky v případě zálohového odměňování
Zálohové odměňování je založeno na odklonu od zvyklosti vyplácet odměnu za práci
formou výplat v pravidelných měsíčních cyklech. Plátce mzdy v těchto případech vyplácí měsíční
mzdu nadvakrát, a to jako zálohu a poté jako konečné vyúčtování. V případě srážek má potom
plátce mzdy dvě varianty, v jaké fázi srážku provést a tento výběr je na jeho volbě. Pokud se
rozhodne ze zálohy srážku vůbec neprovést, může tak učinit až za celý kalendářní měsíc při
konečném vyúčtování. 119 Musí však počítat s rizikem, že při konečném vyúčtování měsíční mzdy
může dojít k situaci, kdy vzhledem k celkové výši měsíční mzdy nebude možné sráženou částku
pokrýt z částky vyplácené v rámci vyúčtování, pokud záloha byla vyšší, než výše nezabavitelných
částek, které příslušejí povinnému v příslušném kalendářním měsíci. Výpočtu nezabavitelné
částky se blíže věnuji v bodu 3.2.3.
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Bezpečnější variantou je pro plátce mzdy postup, kdy nejprve provede srážku z vyplácené
zálohy a následně při výpočtu vyúčtování provede kompletně nový výpočet celkové srážky ze
mzdy náležející za celý kalendářní měsíc. Rozdílem mezi výší srážky z celé měsíční mzdy a výší
již provedené srážky ze zálohy poté získá výši srážky, kterou je třeba srazit z vypláceného
vyúčtování.
Srážky se provádějí jen z dosud nevyplacené části mzdy. Pokud již byla před doručením
exekučního příkazu povinnému vyplacena záloha, postihuje se jen zbývající část mzdy a vyplacená
záloha se již nijak nezohledňuje.120
3.2.6.2. Více souběžných pracovních poměrů u jednoho zaměstnavatele
V případě, kdy je povinný u jednoho zaměstnavatele zaměstnán ve více souběžných
pracovních poměrech, se pro účely výpočtu čisté mzdy tyto mzdy ze všech pracovních poměrů
sčítají. Stejně tak se sčítá i mzda s jinými příjmy v případě, kdy jsou povinnému ze strany
zaměstnavatele vedle mzdy vypláceny i další příjmy podle § 299 odst. 1 OSŘ.121
Postupy odhledně vyplácení mzdy nadvakrát uváděné v předchozím bodě se aplikují také
v případech, kdy plátce mzdy vyplácí v různých výplatních termínech jednoho kalendářního
měsíce vedle mzdy či namísto ní i jiné příjmy podléhající srážkám ze mzdy. Ať plátce mzdy zvolí
jakoukoliv metodu výpočtu a provádění srážek, vždy pak v konečném důsledku musí součet všech
srážek v kalendářním měsíci odpovídat výši celkových srážek ze souhrnu všech postižitelných
čistých příjmů povinného.
3.2.6.3. Srážky v případě vyplácení za několik měsíců najednou
V případě, kdy je zaměstnanci vyplácena mzda (či jiný příjem – např. dlužná náhrada za
ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti, či jednorázově poskytnuté odstupné122) za několik
měsíců najednou, typicky čtvrtletně nebo pololetně, je nutné celkový postižitelný příjem rozpočítat
na jednotlivé kalendářní měsíce, za které náleží, a následně provést srážky z každého měsíce
samostatně. Z každé měsíční mzdy, jiného příjmu, či jejich kombinace, se pak odečítá
nezabavitelná částka, která nutně musí povinnému po provedení příslušných měsíčních srážek
zůstat k dispozici, a ze zbytku se provedou srážky.
V žádném případě nelze postupovat tak, že by se povinnému provedla srážka ze mzdy a
jiných příjmů za několik měsíců najednou, přičemž by se mu ponechala pouze částka ve výši jedné
měsíční nezabavitelné částky. Cílem je, aby celková výše srážek ze všech postižitelných příjmů
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byla stejná jak v situaci, kdy je vyplácena mzda naráz za několik měsíců najednou, tak v případě
vyplácení průběžně v přímo dotčených měsících. 123

3.3. Postavení povinného
3.3.1. Obecné možnosti obrany
Stejně jako u ostatních způsobů provádění exekuce, tak i u srážek ze mzdy, je možné, aby
povinný za určitých okolností zvrátil zákaz nakládání s jeho majetkem. Jednou ze základních
možností obrany povinného proti generálnímu inhibitoriu je to, že povinný složí u exekutora
částku ve výši vymáhané pohledávky, nákladů exekuce a nákladů oprávněného a navrhne, aby
soudní exekutor tento zákaz dispozic s majetkem zrušil, o čemž soudní exekutor do 7 dnů
rozhodne.
Další možností obrany může být návrh na zúžení ihibitoria, který lze uplatnit v případě,
kdy hodnota majetku převyšuje hodnotu vymáhané pohledávky a zbývající majetek je pro
vymožení pohledávky (včetně nákladů exekuce a oprávněného) zjevně a nepochybně
dostačující.124 Podle mého názoru by tak mohlo být nepřiměřené například to, pokud by soudní
exekutor postihoval srážky ze mzdy, popřípadě nemovitosti i přes to, že by pohledávka mohla být
bezpečně uhrazena z dostupných finančních prostředků povinného.
Povinný dále může vyloučit účinek inhibitoria tím, že ve lhůtě 30 dnů od doručení
vyrozumění o zahájení exekuce na základě přiložené výzvy k zaplacení zaplatí vymáhanou
pohledávku i zálohu na snížené náklady vyčíslené soudním exekutorem. Pokud v průběhu této
lhůty nedojde k dobrovolnému uhrazení, začne soudní exekutor exekuci provádět, přičemž o tomto
postupu musí být povinný ve výzvě poučen. V případě splnění povinnosti naopak zanikne účinek
inhibitoria a soudní exekutor vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce, kde vyčíslí náklady ve stejné
výši jako ve výzvě k zaplacení. Po právní moci tohoto příkazu je exekuce považována za
provedenou.125

3.3.2. Žaloba proti plátci mzdy
Plátce mzdy se v průběhu exekučního řízení může dopustit jednání, na základě kterého
dojde k poškození povinného. K této problematice více v bodu 3.2.2.2.
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3.3.3. Odklad exekuce srážkami ze mzdy
Povinný dále v zákonem předvídaných případech disponuje možností docílit dočasného
přerušení exekuce srážkami ze mzdy. Konkrétní podmínky jsou uvedeny v bodu 3.1.5. této
diplomové práce.

3.3.4. Srážky v jiném než zákonném rozsahu
Pro povinného je stěžejní vědět, že dle § 281 OSŘ za žádných okolností nesmí docházet
k provádění vyšších srážek, než jaké dovoluje zákon. Dokonce není možné akceptovat ani
případný souhlas povinného s vyššími než zákonnými srážkami a takové případné srážky zakládají
bezdůvodné obohacení oprávněného na úkor povinného. Pokud by taková situace nastala, může
se povinný bránit žalobou podle části třetí OSŘ.126
Zákon však dává povinnému a oprávněnému možnost domluvit se na srážkách nižších, a
to formou společného písemného sdělení nebo formou sdělení do protokolu sepsaného před
soudním exekutorem. Pokud návrh na uzavření dohody o nižších srážkách podá jen jeden
z účastníků, vyzve soudní exekutor druhého účastníka k vyjádření, zda s návrhem souhlasí. Pokud
se druhý účastník nevyjádří, nelze to pojmout jako obmeškalý souhlas dle § 101 odst. 4 OSŘ,
neboť pro uzavření dohody o nižších srážkách je podmínkou dohoda obou účastníků. 127

4. Specifické případy srážek ze mzdy a jiných příjmů
4.1. Postihování pracovní odměny v rámci trestu odnětí svobody
Oprávnění soudního exekutora provádět z této pracovní odměny exekuci srážkami ze mzdy
a jiných příjmů nevyplývá z ustanovení § 299 OSŘ, nýbrž z § 373 OSŘ. Na základě tohoto
ustanovení bylo k úpravě této problematiky zmocněno Ministerstvo spravedlnosti České
republiky. Speciální úpravu z tohoto důvodu tedy nalezneme ve vyhlášce Ministerstva
spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody
zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních
výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ze dne ze dne 20. ledna 2000.128
Odměňování odsouzených se tedy řídí jiným režimem než odměňování za práci v
běžném pracovním poměru, přičemž pracovní odměnu odsouzeného tvoří základní složka
odměny, odměna za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, noční práci a příplatek za práci ve

126

WOLFOVÁ, J. a ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 336 s. Právní monografie
(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-427-0, str. 171.
127
SVOBODA, K., SMOLÍK P., LEVÝ J., ŠÍNOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2. vydání. V Praze:
C.H. Beck, 2017. Beckova edice komentované zákony. 1627 s. ISBN 978-80-7400-673-9. str. 1166 – 1169.
128
§373 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

49

stíženém pracovním prostředí. Odsouzení jsou z hlediska jejich kvalifikace rozřazováni do čtyř
základních skupin, přičemž od tohoto zařazení se následně odvíjí i výše základní složky
odměny.129
Výše čisté odměny se získá sražením pojistného na sociální zabezpeční, příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu
fyzických osob z pracovní odměny odsouzeného.
Z čisté odměny následně věznice postupně provede následující srážky, které v úhrnu nesmí
překročit 72% čisté odměny odsouzeného:
a) § 2 - k úhradě výživného nezaopatřených dětí
Na úhradu výživného nezaopatřených dětí se použije maximálně 33% čisté odměny,
přičemž mimo jiné se tyto srážky provádějí na základě výkonu rozhodnutí/provádění exekuce
srážkami z odměny na stanovené výživné (nařízené výživné), kdy se na každé dítě srazí částka
výživného stanovená soudem. V případě, kdy by součet srážek překročil 33% z čisté odměny, bude
na každé nezaopatřené dítě sražena poměrná částka vzhledem k výši stanoveného výživného.
Pokud vzhledem k výši čisté odměny není možné provést srážku na výživné v plné výši, takový
neuhrazený rozdíl se poté posuzuje a případně sráží jako jiná pohledávka vymáhaná srážkami
z odměny na základě nařízeného výkonu rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy (níže
značeno jako § 4). Pokud po provedení následných srážek dle § 3, 4 a 5 nedojde k vyčerpání
maximálních možných částek určených pro tyto srážky, může se o tuto nevyčerpanou částku zvýšit
částka určená k úhradě výživného nezaopatřených dětí.
b) § 3 – k úhradě nákladů výkonu trestu a nákladů výkonu vazby, která mu předcházela
Z dalších 23% čisté odměny lze následně uhradit náklady výkonu trestu odsouzeného,
maximálně však do výše 1500 Kč za kalendářní měsíc. Za předpokladu, že i po úhradě nákladů
výkonu trestu nedojde k úplnému vyčerpání částky k tomuto účelu určené, převede se nevyčerpaná
částka postupně k použití na úhradu pohledávek podle § 2, 4, 5.
c) § 4 - na základě nařízeného výkonu rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy
Následných 12% z čisté odměny se použije k úhradě dalších pohledávek, mimo jiné těch,
jejichž právním základem je výkon rozhodnutí nařízený soudem/soudní exekuce. V této fázi lze
vedle těchto dalších pohledávek rovněž uspokojit i plně neuhrazenou pohledávku dle § 2 (viz
výše).
„Částka použitá na srážky podle odstavce 1 se zvyšuje o nevyčerpanou částku určenou pro srážky
podle § 2, 3 a 5.“
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„Nevyčerpaná částka podle odstavce 1 se převádí k použití postupně podle § 2 a 5.“130
Nejasnost může nastat v situaci, kdy má daný odsouzený více pohledávek a plátce mzdy
musí rozhodnout, komu příslušnou srážku zaslat. V takovém případě je rozhodné pořadí, v jakém
bylo věznici doručeno rozhodnutí příslušného orgánu, v případě soudní exekuce tedy exekuční
příkaz. V situaci, kdy bylo věznici doručeno více exekučních příkazů nejednou, uspokojí se tyto
pohledávky poměrně.
d) § 5 - k úhradě jiných pohledávek vůči odsouzenému podle této vyhlášky131

4.2. Střet exekuce a insolvence
Proces provádění srážek může plátci mzdy zkomplikovat fakt, že je proti povinnému
zahájeno insolvenční řízení (dále jen „InsŘ“). Vyvstává totiž otázka, zda je oprávněn dále provádět
nařízené srážky a případně komu mají být zasílány. Pro vyjasnění těchto otázek je nutné si
uvědomit, že InsŘ se skládá ze dvou částí, v nichž je postup plátce mzdy ohledně srážek ze mzdy
rozdílný.

4.2.1. Postup po zahájení insolvenčního řízení
InsŘ je zahájeno okamžikem, kdy insolvenční návrh došel věcně příslušnému soudu.132 Po
zahájení InsŘ vyplývá z § 109 odst. 1, písm. c) InsZ zákaz provádět exekuci. Pro plátce mzdy to
v případě probíhajících exekučních srážek ze mzdy znamená, že sice bude i nadále srážky
provádět, pouze je nebude vyplácet soudnímu exekutorovi. Srážky bude deponovat u sebe a čekat
na rozhodnutí soudu, které případně otevře další fázi InsŘ. V zákoně však prozatím absentuje
úprava týkající se deponování srážek, které slouží k uspokojení pohledávek výživného, neboť tyto
finančí prostředky se k vyživovaným osobám bez dalšího nedostanou. V konkrétních případech
tak musí případné problémové případy posuzovat insolvenční soud.
Dále je důležité zmínit, že pokud před zahájením insolvenčního řízení plátce mzdy žádné
srážky neprováděl, nesmí tak činit ani po zahájení InsŘ. Díky tomu však může dojít ke zkrácení
majetkové podstaty. Zákon tento problém však v současnosti nijak neřeší. 133
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4.2.2. Postup po rozhodnutí o úpadku
Období od zahájení insolvenčního řízení končí rozhodnutím insolvenčního soudu o
konkrétní formě řešení úpadku, popřípadě zamítnutím, odmítnutím návrhu či zastavením řízení.
Jednou z forem řešení úpadku u dlužníků – fyzických osob, tzn. způsobem řešení úpadku,
je konkurz, který se aplikuje na podnikatele z důvodu dluhů vzniklých z podnikatelské činnosti.
Jeho uplatnění u dlužníků zaměstnanců proto není příliš časté. Vztahuje se jak na již existující
majetek dlužníka, tak i na jeho další příjmy dosažené během insolvence. Další, a asi nejčastější
formou řešení úpadku, je oddlužení. V této práci se zaměřím pouze na úpadky prohlášené po 1. 6.
2019, pro které se z důvodu novelizace insolvenčního zákona uplatňují pouze dvě formy
oddlužení, a to oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a oddlužení plněním splátkového
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.134
Poté, co soud rozhodne o konkrétní formě řešení úpadku, přestane plátce mzdy srážet
exekuční srážky ze mzdy a začně srážet srážky insolvenční. Exekuční srážky deponované od
zahájení insolvenčního řízení vydá insolvenčnímu správci. Insolvenční srážky dále potom mohou
být prováděny pouze v případě, že bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře se
zpeněžením majetkové podstaty. V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty tento
postup z logiky věci možný není, protože je postihován pouze existující majetek úpadce. Pokud
dojde k zamítnutí, odmítnutí insolvenčního návrhu či zastavení insolvenčního řízení, vyplatí plátce
mzdy deponované srážky soudnímu exekutorovi. V případě, kdy již odpadly důvody pro provádění
exekučních srážek, náleží deponované srážky přímo zaměstnanci.
Po vydání rozhodnutí o schválení oddlužení musí plátce mzdy provádět insolvenční srážky,
pro něž v zásadě platí stejná pravidla jako pro srážky exekuční a které jsem vysvětlila výše.
Insolvenční srážky ze mzdy jsou tak založeny na klasickém výpočtu z čisté mzdy při zachování
pravidel třetinového systému a ponechání nezabavitelných částek, jejichž výši však může podle
potřeby korigovat insolvenční soud.
Odlišnosti od exekučních srážek ze mzdy spočívají například v tom, že plátce mzdy
nezkoumá charakter přihlášených pohledávek a srážky provádí tak, jako by se jednalo o přednostní
pohledávky v exekuci, tzn. v rozsahu dvou třetin včetně případné plně zabavitelné částky. Plátce
mzdy nemusí čekat na žádné vyrozumění o nabytí právní moci jako je tomu v případě exekučního
příkazu v exekučním řízení, ale srážky začne rovnou provádět od toho kalendářního měsíce, který
stanovil insolvenční soud v rozhodnutí o schválení oddlužení. Na rozdíl od exekuce srážkami ze
mzdy to tedy nemusí být ihned. Nad rámec tohoto je dále třeba uvést, že v insolvenčním řízení má
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velký vliv insolvenční soud, který může svými upřesňujícími pokyny či usneseními výrazně
ovlivňovat jeho průběh, například stanovením odlišné výše srážek či zrušením, či naopak
prodloužením délky trvání insolvenčního řízení.135
„O právech a povinnostech plátce mzdy dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení
platí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí
srážkami ze mzdy povinného.“136

4.3. Srážky z nemocenského pojištění
Nezkušeného plátce mzdy může překvapit mírně odlišný způsob provádění srážek
v případě, kdy je povinný v pracovní neschopnosti či v karanténě. V prvních čtrnácti dnech mu
v těchto případech vyplácí náhradu mzdy plátce mzdy, od patnáctého dne vzniká povinnému nárok
na dávky nemocenského pojištění (dále jen „dávky“). Ty povinný získává od okresní správy
sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), která poskytuje rovněž dávky peněžité pomoci
v mateřství (dále jen „dávky“).
Pro začátek je třeba uvést, že všechny tyto příjmy spadají pod „jiné příjmy“ dle § 299 OSŘ,
takže podléhají exekučním srážkám, přičemž srážky z náhrady mzdy provádí plátce mzdy a srážky
z dávek nemocenského pojištění a peněžité pomoci v mateřství provádí OSSZ. Zbývá tak pouze
objasnit si povinnosti plátce mzdy v situaci, kdy povinnému vznikne nárok na dávky
nemocenského pojištění či dávky peněžité pomoci v mateřství a dojde tak ke změně subjektu, který
provádí srážky. Problematické může být především započítávání celkové nezabavitelné částky,
popřípadě neplnění informační povinnosti plátce mzdy a OSSZ. Z toho důvodu si tuto
problematiku detailněji vysvětlíme níže.
Je nutné si uvědomit, že i přesto, že počínaje patnáctým dnem začne srážky namísto plátce
mzdy provádět OSSZ, tak pracovní poměr u plátce mzdy nekončí a nedochází tak ke klasické
změně plátce mzdy uvedené v bodu 3.2.4. Zákonodárce sice situaci, kdy je povinný stále
zaměstnán u plátce mzdy a zároveň dočasně pobírá dávky od OSSZ, výslovně označuje jako změnu
plátce mzdy, avšak v § 293 OSŘ pro ni stanovil speciální podmínky. Z praktického hlediska se tak
jedná spíše o kombinaci režimu změny plátce mzdy a režimu několika plátců mzdy.
Dle § 293 odst. 2 OSŘ začne OSSZ provádět srážky z dávek od okamžiku, kdy se dozví o
tom, že jsou ze mzdy povinného prováděny srážky. Zjistí to od plátce mzdy, který je povinen
OSSZ sdělit a dále poskytnout informaci např. o současné výši vymáhané pohledávky, o pořadí
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pohledávky či o celkové nezabavitelné částce vyplacené povinnému v daném kalendářním měsíci.
V případě nečinnosti mu hrozí pokuta od OSSZ až do výše 50.000,- Kč. Plátce mzdy ani OSSZ
však na rozdíl od změny plátce mzdy uvedené v bodě 3.2.4. vůbec nejsou povinni informovat
soudního exekutora o tom, že došlo k zahájení či ukončení výplaty dávek. Okamžik vyplacení
dávek se dle § 293 odst. 2 OSŘ se považuje za okamžik změny plátce mzdy.
Pokud dojde ke změně plátce mzdy v průběhu měsíce a zároveň pokud to výše mzdy
dovoluje, plátce mzdy ponechá ze mzdy povinnému celkovou nezabavitelnou částku a informuje
o tom OSSZ. OSSZ, která poskytovala dávky po zbytek měsíce, na základě tohoto sdělení
uvedenou celkovou nezabavitelnou částku započte. Povinnému tak celkovou nezabavitelnou
částku již při srážkách nebude muset vyplácet, popřípadě ji vyplatí maximálně do výše neuplatněné
u plátce mzdy. Zákonodárce tímto nutí plátce mzdy ke komunikaci s OSSZ ohledně
nezabavitelných částek z toho důvodu, aby povinnému byla za jeden kalendářní měsíc doručena
celková nezabavitelná částka pouze jednou.
Po skončení nároku na výplatu dávek se naopak aplikuje opačný postup. OSSZ zašle plátci
mzdy informaci o provedených srážkách a oznámí mu, v jaké výši ponechal v daném posledním
měsíci povinnému celkovou nezabavitelnou částku.137 Plátce mzdy poté o provedené srážky sám
sníží výši vymáhané pohledávky a bude dále pokračovat v provádění srážek.138
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Závěr
Z údajů exekutorské komory plyne, že v centrální evidenci exekucí se na konci roku 2019
nacházelo 783 053 fyzických osob, přičemž je proti nim vedeno celkem 4 476 069 exekucí, což
znamená, že na jednu osobu připadá průměrně 5,72 exekučních řízení.139 Z tohoto se dá logicky
dovodit, že povinní již často nemají dostatek postižitelného majetku (ať jsou to například finanční
prostředky na účtech, movité, či nemovité věci), z něhož by mohly být jednotlivé exekuce
uhrazeny, proto dochází k jejich souběžnému provádění. Exekuce srážkami ze mzdy se v takové
situaci často jeví jako jeden z nejúčinnějších prostředků provádění exekuce, který do budoucna
přináší možnost alespoň částečného uspokojení pohledávek i při minimálním majetku.
V této diplomové práci jsem se proto snažila čtenáři poskytnout ucelený pohled na to, jaký
je průběh exekuce srážkami ze mzdy od samého počátku až do jejího ukončení a vyjasnit, jaké
procesní postavení a pravomoci mají v jejím průběhu jednotlivé subjekty. Snažila jsem se uvést
na pravou míru to, která fáze exekuce srážkami ze mzdy je již pro plátce mzdy a povinného
relevantní, tedy od kdy srážky musí být prováděny, od kdy už i odesílány soudnímu exekutorovi
a jaké to má důsledky pro všechny zainteresované. Důraz byl kladen také na vysvětlení toho, které
příjmy vůbec lze srážkami ze mzdy postihovat a které jsou naopak z tohoto způsobu provedení
exekuce úplně vyloučeny. Co se týče této problematiky, tak závěrem této diplomové práce je, že
plátcem mzdy nemusí být vždy pouze zaměstnavatel, ale i jakákoliv jiná osoba, popřípadě stát, a
to v případě, kdy vyplácí povinnému některý z uvedených „jiných příjmů“. Věnovala jsem se
taktéž sporné otázce, jak naložit s vydanými exekučními příkazy na mzdu manžela povinného,
které byly vydány před 1. 7. 2015 a prostřednictvím kterých dnes již nelze exekuci provádět.
Nemalá část je dále věnována problematice součinnosti plátců mzdy a jejich informační
povinnosti, která v praxi často vyvolává sporné otázky. Z uvedených skutečností je zřejmé, že
současná právní úprava je v této oblasti stále ještě neucelená. Dospěla jsem k závěru, že povinnost
součinnosti plátců mzdy sice můžeme dovozovat, ale její konkrétní obsah bude do budoucna
dozajista nutné pokrýt právní úpravou, aby byl rozsah těchto práv a povinností jasně vymezen a
nedocházelo tak nadále k odlišnému právnímu výkladu mezi plátci mzdy a soudními exekutory.
Dle mého názoru by měl zákon do budoucna v ideálním případě obsahovat ustanovení o výslovné
povinnosti součinnosti plátce mzdy se soudním exekutorem a uvést, jaké informace je plátce mzdy
povinen soudnímu exekutorovi poskytnout. Stejnou pozornost zákonodárce by si do budoucna
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zasloužila i otázka náhrady nákladů vzniklých plátci mzdy v souvislosti s poskytováním
součinnosti.
Při samotném výpočtu srážek ze mzdy, který je v této práci taktéž detailně popsán, je v
budoucnu nutné počítat s tím, že se vzhledem k ekonomickým a společenským poměrům může
měnit výše částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. Před
samotným výpočtem je tak nutné oveřit si v příslušném právním předpise jejich aktuální výši.
Plátci mzdy i povinní by si dále měli být vědomi toho, že ze mzdy a jiných příjmů musí být
ponechány nezabavitelné částky a znát jejich přesný výpočet. Závěrem k této problematice
upozorňuji, že v případě, kdy chce povinný uplatňovat nezabavitelnou částku na vyživovanou
osobu, musí sdělit tuto informaci plátci mzdy sám, protože plátce mzdy ji sám nevyhledává a
nezabavitelná částka by tak nemusela být uplatněna.
V další ze svých částí se tato diplomová práce podrobněji věnuje problematice změny
plátce mzdy, neboť v praxi často dochází k tomu, že povinní v průběhu exekučního řízení mění
svá zaměstnání, stanou se nezaměstnanými, pobírají dávky nemocenského pojištění a podobně.
Popsala jsem tedy samotný proces změny plátce mzdy a vysvětlila nutné kroky plátců mzdy,
povinných i soudních exekutorů, v důsledku kterých vůbec může tato změna plátce mzdy nastat.
Díky této změně tak nedojde k přerušení provádění srážek ze mzdy a jiných příjmů, ale naopak se
v něm plynule pokračuje u jiného plátce mzdy.
Do průběhu exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů dále můžou vstoupit určité
specifické skutečnosti, z nichž některé nenastávají v praxi příliš často a mohou tak průběh exekuce
srážkami ze mzdy značně zkomplikovat. Věnovala jsem se především otázce, kdy je v průběhu
provádění exekuce proti povinnému zahájeno insolvenční řízení, tzn. střetu exekučních a
insolvenční srážek, konkrétně jejich provádění do rozhodnutí o úpadku i po něm. Dále byla má
pozornost detailněji věnována srážkám z nemocenského pojištění a srážkám z odměny osob, které
vykonávají nepodmíněný trest odnětí svobody, neboť tyto srážky mají v porovnání s těmi
tradičními srážkami mírně odlišný průběh.
Závěrem bych chtěla uvést, že ačkoliv institut soudního exekutora v České republice
funguje již téměř dvacet let, v leckterých oblastech je právní úprava stále ještě neucelená.
V některých případech vytváří problémy to, že se právní úprava občanského soudního řádu nedá
úplně jednoduše aplikovat na soudní exekuci, někdy navíc úprava konkrétní problematiky
absentuje úplně. Právní úprava je dotvářena postupně a v průběhu času se vyvíjí, a to nejen z vůle
zákonodárce, ale i soudní judikaturou. Každopádně se dá říci, že velká část problematických
otázek, které se objevily od vzniku intitutu soudního exekutora, již v minulosti byla zákonem nebo
soudními rozhodnutími vyjasněna. Prozatím však ještě uběhla příliš krátká doba na to, aby se dalo
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říci, že je tato oblast ve všech podstatných věcech téměř nesporná. Vzhledem k současným
společenským a polickým poměrům je však možné, že se bude úprava exekučního řízení do
budoucna nejen vyvíjet, ale v některých oblastech možná i dost podstatně měnit.
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Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů – abstrakt, klíčová slova
Abstrakt
Předmětem této diplomové práce je exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů prováděná
soudními exekutory v součinnosti s plátci mzdy. Jedná se o jeden ze způsobů, kterými soudní
exekutor provádí exekuci a který je v praxi velmi často využívaný, proto si zaslouží detailnější
rozbor. Cílem této práce je vytvořit ucelený popis průběhu exekuce srážkami ze mzdy a jiných
příjmů se zaměřením na postavení plátce mzdy, soudního exekutora a povinného. Práce se zabývá
taktéž specifickými situacemi, které mohou v průběhu tohoto způsobu provedení exekuce nastat a
nabízí jejich možná řešení.
Začátek diplomové práce je věnován postavení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů
mezi ostatními způsoby provádění exekuce. Dále se zabývá prameny právní úpravy, které se týkají
dané problematiky a základní terminologií, bez níž se nelze v tomto tématu orientovat. Následuje
vysvětlení průběhu exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů od jejího začátku až do ukončení.
Nemalá část je dále věnována problematice postavení plátce mzdy, jeho povinnosti součinnosti se
soudním exekutorem a otázce náhrady nákladů, a to včetně jejich možné budoucí zákonné úpravy.
Další neopomenutelnou částí je samotný výpočet srážek. V této části práce je tak detailně
popsán, přičemž je kladen důraz na pečlivé rozhlednění nezabavitelných částek, a to připadajících
jak na osobu povinného, tak na případné vyživované osoby. Dále je zde vysvětlována problematika
přednostních a nepřednostních pohledávek a jejich postavení v procesu provádění srážek.
V následující části práce je předmětem řešení otázka specifických situací, které v praxi
v souvislosti s prováděním srážek nastávají. Pozornost je věnována především situacím, kdy
v průběhu exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů dochází ke změně plátce mzdy nebo pokud
má povinný příjem souběžně od více plátců mzdy. Neméně důležitou je také otázka vyplácení
mzdy či jiných příjmů v odlišných než měsíčních intervalech, z níž vyplývá odlišný postup při
provádění srážek. V závěru práce je pozornost věnována postavení povinného a dále problematice
provádění srážek v dalších neobvyklých situacích. Konkrétně se jedná o nastalou insolvenci,
probíhající výkon trestu odnětí svobody či výplatu dávek z nemocenského pojištění.

Klíčová slova: srážky ze mzdy a jiných příjmů, provádění srážek, postihování
mzdy
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Enforcement of the Judgement of the Court by Deduction from
Wages or Other Income – Abstract, Keywords
Abstract
The subject of this thesis is enforcement of the judgement of the court by deduction from
wages or other income carried out by court enforcement officials in cooperation with wage payers.
This is one of the methods through which a court enforcement official enforces a judgement and
which is very often used in practice, therefore it deserves a more detailed analysis. The aim of this
thesis is to create a comprehensive description of the process of this type of enforcement focusing
on the position of the wage payer, the court enforcement official and the debtor. The thesis also
deals with specific situations that may occur in the course of this enforcement and it offers their
possible solutions.
The beginning of this thesis focuses on the role of court judgement enforcement by
deductions from wage and other income in comparison with other methods of enforcement.
Further, it deals with sources of legal regulation which are related to the given issue and with basic
terminology that is essential for orientation in this topic. This is followed by an explanation of the
process of this type of enforcement from start to finish. A considerable part is further dedicated to
the issue of the status of the wage payer, their duty to cooperate with the court enforcement official
and the question of cost reimbursement including its possible future statutory regulation.
Another part – which must not be forgotten – is the calculation of the deductions itself.
Therefore, it is described in this section of the thesis in detail, with the emphasis being put on a
careful consideration of undeductible sums: both the sum intended for the debtor and the sums for
possible dependents. Further, I analyse the issue of preferential and non-preferential claims and
their status in the process of execution of the deductions.
In the following part of the thesis, my focus shifts to the solution of specific situations that
come up in practice in connection with the execution. Attention is given mainly to situations when
the wage payer changes during the enforcement process or when the debtor is receiving concurrent
income from multiple wage payers. No less important is also the question of payment of wage or
other income in other than monthly intervals, which implies a different enforcement process.
In conclusion of the thesis, I devote my attention to the status of the debtor and further to
the issue of execution of the deductions in other uncommon situations with specific consideration
of insolvency, ongoing serving of a custodial sentence or payment of sickness insurance benefits.
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