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EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2019

7. aktualizované vydání (leden 2019)

1. aktualizace k 1. 6. 2019

Vláda dne 25. března 2019 svým nařízením vlády č. 91/2019 Sb. novelizovala § 2 
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). 

Touto novelou se mění definice částky uvedené v § 279 odst. 3 zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, nad kterou 
se zbytek čisté mzdy po odečtení ponechávaných nezabavitelných částek srazí bez 
omezení, a to z dosavadního součtu částky životního minima jednotlivce a částky 
normativních nákladů na bydlení nově na dvojnásobek součtu částky životního 
minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení. 

Přijatá novela je účinná od 1. června 2019 a poprvé se použije při červencovém 
výpočtu výše srážky ze mzdy za měsíc červen tohoto roku.

Důsledky novely pro zaměstnavatele a jiné plátce mzdy 
Přijatá novela fakticky mění pouze jeden jediný parametr, a to hranici, od níž pře-
sahující zbytek čisté mzdy tvoří tzv. plně zabavitelnou částku, která nevstupuje 
do třetinového systému a zaměstnanci se vždy celá bez omezení srazí. Při pro-
vádění srážek ze mzdy z výplat vyplácených v první polovině roku tuto hranici 
pro sražení plně zabavitelné částky doposud představuje součet částky životního 
minima jednotlivce (aktuálně 3 410 Kč) a částky normativních nákladů na bydlení 
(ak tuálně 6 233 Kč), jenž dohromady činí 9 643 Kč. Počínaje červencovou výplatou 
bude nově tuto hranici pro sražení plně zabavitelné částky tvořit dvojnásobek do-
savadní částky, tj. nově 19 286 Kč. V tomto směru se musí plátci mzdy postarat, 
aby byl jejich mzdový software patřičně aktualizován.

Navzdory proklamacím v médiích se po systémové stránce nejedná o žádnou 
revoluci, neboť vlastní mechanismus výpočtu výše srážek ze mzdy podle shora 
uvedených exekučních předpisů zůstává zcela zachován. Veškeré údaje a pří-
klady uvedené v této publikaci jsou tudíž jinak i nadále plně použitelné.  

Hranice pro sražení plně zabavitelné částky při srážkách ze mzdy 
ve výplatních termínech roku 2019

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Součet životního minima jednotlivce 
a normativních nákladů na bydlení

= 9 643 Kč

Dvojnásobek součtu životního 
minima jednotlivce a normativních 

nákladů na bydlení
= 19 286 Kč
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Ekonomické dopady novely na zaměstnance a jejich věřitele
U zaměstnanců s nízkým příjmem, jimž se doposud plně zabavitelná částka 
nesrážela, neboť zbytek jejich čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek ne-
přesahuje částku 9 643 Kč, se fakticky vůbec nic nemění. Nikdo nezíská nic navíc, 
nikdo nic neztratí.

Zaměstnanec bez vyživovaných osob Dosavadní 
výpočet

Nový  
výpočet

Čistá mzda 16 072 Kč 16 072 Kč 
Odečtení nezabavitelných částek  – 6 429 Kč  – 6 429 Kč
Zbytek čisté mzdy (před úpravou) 9 643 Kč 9 643 Kč
Odečtení případné plně zabavitelné částky  – 0 Kč  – 0 Kč
Zbytek čisté mzdy (po úpravě) 9 643 Kč 9 643 Kč
Zaokrouhlení na částku dělitelnou třemi  – 1 Kč  – 1 Kč
Zbytek čisté mzdy po úpravě a zaokrouhlení 9 642 Kč 9 642 Kč
Rozdělení na třetiny (první se sráží vždy, 
druhá jen pro přednostní pohledávky)

3 × 
3 214 Kč

3 × 
3 214 Kč

U zaměstnanců se středním příjmem, jejichž zbytek čisté mzdy po odečtení 
nezabavitelných částek se pohybuje v rozmezí částek 9 644 Kč až 19 286 Kč, se dopo-
sud srážená plně zabavitelná částka nově srážet nebude a naopak se zvýší maximální 
výše jednotlivých třetin.

Zaměstnancům se tím trochu uleví, ovšem na úkor jejich věřitelů. Tratit budou 
zejména věřitelé s přednostními pohledávkami (včetně privilegovaných pohledávek 
výživného), kteří jako první čerpají z plně zabavitelné částky, jež se kvůli přijaté 
změně obecně snižuje. Naopak věřitelé nepřednostních pohledávek se při vhodné 
konstelaci mohou někdy těšit oproti dosavadnímu stavu z až dvojnásobného výnosu 
první třetiny.

Zaměstnanec bez vyživovaných osob Dosavadní 
výpočet

Nový  
výpočet

Čistá mzda 25 715 Kč 25 715 Kč
Odečtení nezabavitelných částek  – 6 429 Kč  – 6 429 Kč
Zbytek čisté mzdy (před úpravou) 19 286 Kč 19 286 Kč
Odečtení případné plně zabavitelné částky  – 9 643 Kč  – 0 Kč
Zbytek čisté mzdy (po úpravě) 9 643 Kč 19 286 Kč
Zaokrouhlení na částku dělitelnou třemi  – 1 Kč  – 2 Kč
Zbytek čisté mzdy po úpravě a zaokrouhlení 9 642 Kč 19 284 Kč
Rozdělení na třetiny (první se sráží vždy, 
druhá jen pro přednostní pohledávky)

3 × 
3 214 Kč

3 × 
6 428 Kč

U zaměstnanců s vysokým příjmem, jejichž zbytek čisté mzdy po odečtení 
nezabavitelných částek přesahuje částku 19 286 Kč, se bude vždy srážet plně zaba-
vitelná částka, ale nově právě až od novelizované hranice ve výši 19 286 Kč zbytku 
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čisté mzdy. Ekonomické dopady na zaměstnance i jejich věřitele budou stejné jako 
v případě zaměstnanců se středním příjmem. 

Zaměstnanec bez vyživovaných osob Dosavadní 
výpočet

Nový  
výpočet

Čistá mzda 50 000 Kč 50 000 Kč
Odečtení nezabavitelných částek  – 6 429 Kč  – 6 429 Kč
Zbytek čisté mzdy (před úpravou) 43 571 Kč 43 571 Kč
Odečtení případné plně zabavitelné částky  – 33 928 Kč  – 24 285 Kč
Zbytek čisté mzdy (po úpravě) 9 643 Kč 19 286 Kč
Zaokrouhlení na částku dělitelnou třemi  – 1 Kč  – 2 Kč
Zbytek čisté mzdy po úpravě a zaokrouhlení 9 642 Kč 19 284 Kč
Rozdělení na třetiny (první se sráží vždy, 
druhá jen pro přednostní pohledávky)

3 × 
3 214 Kč

3 × 
6 428 Kč

Pro lepší čtenářský komfort a větší přehlednost dále uvádíme vybrané změny a upo-
zorňujeme, že je s textem knihy nutné pracovat podle výše uvedených informací 
(například kapitoly 11 a 13).

Str. 10 – Další zkratky a pojmy používané v textu
Pojem „Plně zabavitelná částka“ nově zní (změna zvýrazněna tučným písmem 
s podtržením):

plně zabavitelná částka 

 –   částka zbytku čisté mzdy přesahující dvojnásobek součtu  ŽMJ + NNB 
(známá též jako tzv. plně zabavitelná část mzdy nebo jako tzv. plně srazi-
telná část mzdy nebo jako tzv. část mzdy srazitelná bez omezení)

Str. 11 – Klíčové částky pro rok 2019
Pojem „ŽMJ + NNB“ nově zní (změna zvýrazněna tučným písmem s podtržením):

Dvojnásobek součtu ŽMJ + NNB 19 286 Kč
– částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení

Text začínající slovy „Součet nezabavitelných částek se zaokrouhluje…“ nově zní 
(změna zvýrazněna tučným písmem s podtržením):

Součet nezabavitelných částek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Upravený zbytek čisté mzdy (maximálně 19 286 Kč), který získáme po odečtení 
součtu nezabavitelných částek a po odečtení případné plně zabavitelné částky, 
se zaokrouhluje dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřitelnou v celých korunách 
(maximálně 19 286 Kč) a rozděluje se na tři stejné třetiny (maximálně 6 428 Kč).
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