Návod na použití kalkulačky pro výpočet srážek ze mzdy

Obecně
-

Kalkulačka počítá srážky ze mzdy prováděné při exekuci

-

Pro použití kalkulačky potřebujete znát čistou měsíční mzdu za daný měsíc (nebo jiný
výplatní termín) a aktuální výši vymáhaných pohledávek

Pole „Počítat s hodnotami za rok“
-

Vyberte, ve kterém roce je prováděna srážka (výše srážek se mění v závislosti na
změně právní úpravy)

Pole „Děti“
-

Uveďte počet dětí společně vyživovaných povinným (dlužníkem) a manželem/kou
povinného (dlužníka)

-

Neuvádějte ty děti, v jejichž prospěch je exekuce vedena, jestliže je v jejich prospěch
vedena pro pohledávky výživného

-

Lze uvést nulu nebo celé kladné číslo, pokud pole „Děti“ nevyplníte, kalkulačka bude
počítat, jakoby byla vyplněna nula

Pole „Manžel/ka“
-

Uveďte, zda má povinný (dlužník) manžela/ku

-

Zvolte „ne“ i když povinný (dlužník) manžela/ku má, jestliže je exekuce vedena ve
prospěch manžela/ky povinného (dlužníka) pro pohledávky výživného

Pole „Čistá mzda (měsíční)“
-

Uveďte výši čisté mzdy povinného (dlužníka) ve smyslu § 277 o. s. ř.

-

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, 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 povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje. (§ 277 odst. 1
o. s. ř.)
-

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. (§ 277 odst. 2 o. s. ř.)

-

Pokud je jako se mzdou nakládáno s jiným příjmem, postupujte podle § 299 až § 302
o. s. ř.

-

Pokud provádíte výpočet platný pro různé roky, ověřte si, zda nedošlo ke změně
právní úpravy

Pole „Výše přednostních pohledávek“
-

Uveďte výši přednostních pohledávek, které jsou vymáhány exekucí

-

Přednostní pohledávky jsou uvedeny v § 279 odst. 2 o. s. ř.

-

Pokud provádíte výpočet platný pro různé roky, ověřte si, zda nedošlo ke změně
právní úpravy

Pole „Výše nepřednostních pohledávek“
-

Uveďte výši vymáhaných pohledávek, které nejsou přednostní
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