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P  O  U  Č  E  N  Í 
 

o postupu při provádění exekuce srážkami ze mzdy 
 
 

Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů 
fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální 
zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
(dále jen srážené částky). Srážené částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro 
zaměstnance, za který se čistá mzda zjišťuje. 
 
 Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec 
vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na 
náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách. Zaměstnanci 
nesmí být sražena z měsíční mzdy základní částka, přičemž způsoby jejího výpočtu stanoví vláda 
České republiky nařízením č. 595/2006 Sb., nařízení o nezabavitelných částkách. 
 
 Dle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., základní částka, která nesmí být podle ustanovení § 278 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, sražena zaměstnanci z měsíční mzdy, je rovna úhrnu 
dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení 
pro jednu osobu podle ustanovení § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, (dále 
jen „nezabavitelná částka“) na osobu povinného, a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou 
osobu, které je povinen poskytovat výživné. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu 
osobu se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 tis. do 99 tis. obyvatel. 
 
 Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má 
samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné 
částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina 
nezabavitelné částky se nezapočítává na dítě, pro jehož pohledávku na výživném je exekuce vedena.  
 
 Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle ustanovení § 279 odst. 1 věty první 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, srazí bez omezení, činí součet částky životního minima 
jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.  
 
 V souladu s ustanovením §1 odst. 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu 
základní částky, která nesmí být sražena povinnému s měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o 
stanovení částky, nad která je mzda postižitelná srážkami bez omezení, se nezapočítává odpočet 
nezabavitelné částky ze mzdy povinného na osobu oprávněného, v jehož prospěch je nařízena 
exekuce pro pohledávku výživného a exekuční řízení dosud trvá. 
 
 Základní částka, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy, se zaokrouhluje na celé 
koruny nahoru.  
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 VZOR PRO VÝPOČET SRÁŽEK ZE MZDY: 

 
  je-li M ≤ 9 268,00 Kč pak S =  M/3  (max. 3 089,00 Kč) 
  je-li M > 9 268,00 Kč pak S = 3 089,00 Kč + (M – 9 268,00 Kč) 

 
S: výše srážky ze mzdy; 
M: zbytek čisté mzdy = čistá mzda – (mínus) 6 178,67 Kč  – (mínus) 1 544,67 Kč za každou 

vyživovanou osobu (manžel, děti) zaokrouhleno směrem dolů na částku dělitelnou třemi 
a vyjádřeno v celých korunách; 

čistá mzda: mzda po odpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob srážené z příjmů ze závislé 
činnosti a funkčních požitků, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění; 

6 178,67 Kč: základní částka = nezabavitelná částka dle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. = 2/3 
součtu částky životního minima jednotlivce (3 410,00 Kč) a částky normativních nákladů 
na bydlení pro jednu osobu podle ustanovení § 2 zákona č. 110/2006 Sb. (5 858,00 Kč) na 
osobu; 

1 544,67 Kč: nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu, přičemž součet 
nezabavitelných částek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru; 

9 268,00 Kč: částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení (nařízení vlády č. 
595/2006 Sb.); 

3 089,00 Kč: 1/3 maximální výše zbytku čisté mzdy dle nařízení vlády č. 595/2006 Sb.  
 
 Pro rok 2016 životní minimum ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 110/2006 Sb. činí 3 410,00 
Kč. Normativní náklady na bydlení jednotlivce stanovené pro obec velikosti od 50 tis. do 99 tis. 
obyvatel (bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný žije) ve smyslu ustanovení § 26 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění, činí 5 858,00 Kč. Základna pro 
výpočet nezabavitelné částky tak činí 9 268,00 Kč. Dvě třetiny uvedené výpočtové základny činí 
6 178,67 Kč, jedna čtvrtina nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat 
výživné, činí 1 544,67 Kč. 
 
 Plátce mzdy musí ohlásit soudnímu exekutorovi do jednoho týdne, že u něho přestal 
zaměstnanec pracovat. Zároveň mu zašle vyúčtování srážek, které ze mzdy zaměstnance provedl 
a poukázal na účet uvedený v exekučním příkazu, pro které pohledávky byla nařízena exekuce 
srážkami ze mzdy a jaké pořadí mají tyto pohledávky. 
 
 Jestliže plátce mzdy neprovede ze mzdy srážky řádně a včas, provede-li je v menším než 
stanoveném rozsahu, nebo nepoukáže-li srážky na účet uvedený v exekučním příkazu bez odkladu 
potom, kdy mu byl doručen exekuční příkaz, nebo kdy dospěly další měsíční částky mzdy, může 
oprávněný uplatnit proti plátci mzdy právo na vyplacení částek, které měly být ze mzdy povinného 
sraženy. 
 
 Pokud byl exekuční příkaz na srážky ze mzdy doručen zaměstnavateli, u kterého 
povinný nikdy nepracoval, popřípadě u kterého již není v pracovním poměru, sdělí 
zaměstnavatel soudnímu exekutorovi bez zbytečného odkladu přesný den, kdy byl pracovní 
poměr se zaměstnancem ukončen, případně sdělí, že povinný u něho nikdy nepracoval. 


