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ZPŮSOBY EXEKUCE 
 

 

Pokud už dojde k exekuci, je velmi důležité znát, jaké jsou způsoby exekuce a co může a 

nemůže exekutor zabavit. 

 

Srážky ze mzdy: 

provádí je zaměstnavatel nebo instituce, která vyplácí jiný příjem/dávky, a to až do doby, kdy 

je vymáhaná částka uhrazena spolu s úroky a náklady na řízení i exekuci. 

Exekuci  lze provést na: 

• mzdu, plat, 

• mateřskou, 

• nemocenskou, 

• důchody, 

• stipendia, 

• podporu v nezaměstnanosti, 

• odstupné, 

• odměny z dohod o pracovní činnosti. 

Exekuci nelze provést na: 

• přídavek na dítě, 

• jednorázové dávky státní sociální podpory, 

• dávky v hmotné nouzi, 

• příspěvek na bydlení, 

• odměny z dohod o provedení práce. 

 

! POZOR ! 

Zabavitelnou částku z čisté mzdy počítá zaměstnavatel. I tak je dobré si strhávanou částku 

překontrolovat, např. podle kalkulačky, a ověřit si správnost výpočtu. V případě, že máte 

pochybnosti o správném výpočtu, můžete podat návrh na částečné zastavení exekuce, 

případně se obraťte na odborníka, který vám s podáním návrhu pomůže. 
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Přikázání pohledávky z bankovního účtu – obestavení účtu 

 

banka je vám povinna při obestavení účtu jednorázově vyplatit částku dvojnásobku životního 

minima.  

Pokud vám v bance odmítnou peníze vyplatit, zeptejte se, z jakého důvodu, a upozorněte na 

zákonnou povinnost částku v hotovosti vyplatit. Tuto povinnost má banka pouze jednorázově. 

Abyste se příště neocitli úplně bez peněz, požádejte zaměstnavatele o další výplatu v 

hotovosti. 

I když se to zaměstnavateli nemusí líbit, máte právo se rozhodnout, jak chcete, aby vám byla 

mzda vyplácena. 

Mít bankovní účet není vaše povinnost! 

 

 

Prodej majetku 

co vám exekutor nemůže zabavit: 

běžné oděvní součásti, postel, stůl, židle, sporák, ledničku a pračku, zejm. jsou-li v rodině 

nezletilé děti, hotové peníze do výše dvojnásobku životního minima, nyní 6252,- Kč, věci,  

které nezbytně nutně potřebujete k plnění svých pracovních úkolů nebo podnikatelské  

činnosti, zdravotnické potřeby/pomůcky, snubní prsteny apod. 

 

! POZOR ! 

 

Pokud by exekutor oblepil a zanesl do soupisu majetek, který vám nesmí být zabavený  

nebo je ve vlastnictví někoho jiného, je nutné do 30 dnů podat návrh na vyškrtnutí věci ze 

soupisu, ve kterém musíte doložit svá tvrzení. 

 

Použitý zdroj: Exekuce. [online]. [cit. 2013-08-17] Dostupné z:  http://www.cvtplzen.cz 

 


