
Příloha č. 1- Provedení exekuce soudním exekutorem 

         Jednací číslo 

 

USNESENÍ 

 

 Okresní soud ve Znojmě rozhodl vyšší soudní úřednicí Miladou Švejdovou ve 

věci nařízení exekuce a pověření exekutora  

oprávněného (oprávněné): 

proti 

povinnému (povinné): 

pro …………….. Kč a příslušenství pohledávky, o nařízení exekuce a pověření 

exekutora k provedení exekuce, 

 

takto: 

 

I. Okresní soud ve Znojmě nařizuje podle …………………………………………. 

ze dne …………….., č. j. ………………… k vymožení pohledávky oprávněného 

v celkové výši ……………… Kč 

a pro náklady předchozího řízení ve výši ……………… Kč, 

exekuci na majetek povinného. 

 

II. Povinný je povinen nahradit náklady exekuce a náklady oprávněného, které 

budou v jejím průběhu stanoveny. Nařízená exekuce se vztahuje i na vymožení těchto 

nákladů. 

 

III. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Kozáková, Exekutorský 

úřad, který provede exekuci podle odstavce I. a II. tohoto usnesení. 

 

IV. Po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým 

majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma 

běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb, udržování a správy 

majetku. Právní úkon, kterým povinný poruší tuto povinnost je  n e p l a t n ý . 



Poučení: 

 Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke 

Krajskému soudu v Brně, prostřednictvím Okresního soudu ve Znojmě případně 

soudního exekutora, který byl provedením pověřen. 

 Odvolání musí vedle obecných náležitostí obsahovat údaj, proti kterému 

rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto 

rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací 

návrh). 

 V odvolání nelze namítat jiné skutečnosti než ty, jež jsou rozhodné pro nařízení 

exekuce, k ostatním soud nepřihlédne a nařízení exekuce potvrdí. 

 Neobsahuje-li odvolání skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce, nebo 

neobsahuje-li žádné skutečnosti, soud usnesením odvolání odmítne (§ 205 odst. 1 o. s. ř. 

a § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb.). 

 Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě exekutora. Účastník 

je povinen námitku podjatosti exekutora uplatnit nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy soud 

pověřil exekutora provedením exekuce. Nevěděl-li v této době o pověření exekutora 

k provedení exekuce, důvodu vyloučení, nebo vznikl-li tento důvod později, může 

námitku uplatnit do 5 dnů poté, co se o něm dozvěděl. 

 Povinný, který zmaří uspokojení svého věřitele tím, že bude nakládat se svým 

majetkem, dopouští se trestného činu poškozování věřitele podle ustanovení § 256 odst. 

1, odst. 2 trestního zákona, za což může být potrestán peněžitým trestem do výše 

5 000 000,- Kč nebo trestem odnětí svobody až na osm let.  

 

Ve Znojmě dne ……………………….. 

 

            Milada Švejdová 

        vyšší soudní úřednice 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2- Výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti povinného 

         Jednací číslo 

 

USNESENÍ 

 

 Okresní soud ve Znojmě rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Porupkovou ve 

věci výkonu rozhodnutí 

 

oprávněného (oprávněné): 

proti 

povinnému (povinné): 

pro částku …………….. Kč s příslušenstvím 

 

takto: 

 

I.  Okresní soud ve Znojmě nařizuje podle …………………………………………. 

ze dne ……………, č. j. …………..k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 

……………. Kč a pro náklady předchozího řízení ve výši ………….. Kč 

 

výkon rozhodnutí 

prodejem nemovitosti povinného 

 

- pozemky, budovy dle LV 

 

Zapsaných na listu vlastnictví č. …………. u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště ve Znojmě pro katastrální území …………………..a obec 

…………………………. 

 

Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na uvedené nemovitosti se všemi jejich 

součástmi a příslušenstvím. 

 



II. Povinnému se zakazuje, aby po doručení tohoto usnesení nenovosti převedl na 

někoho jiného nebo aby je zatížili nevýhodně pronajal na dobu po příklepu. Povinnému 

se ukládá, aby do 15 dnů od doručení tohoto usnesení oznámil podepsanému soudu, zda 

a kdo má k nemovitosti předkupní právo a zda jsou nemovitosti pronajaty a předloží o 

tom nájemní smlouvy. Nesplní-li povinný tuto povinnost, odpovídá za škodu tím 

způsobenou. 

 

III. Povinný je povinen zaplatit oprávněnému na náhradě náklady výkonu 

rozhodnutí …………….. Kč. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

 

IV. Povinný je povinen zaplatit České republice – Okresnímu soudu ve Znojmě 

soudní poplatek za návrh na výkon rozhodnutí ve výši ……………….. Kč. 

 

V. Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na vymožení pohledávky a nákladů 

předcházejícího řízení (bod I.), náhrady nákladů výkonu rozhodnutí (bod III.), a 

soudního poplatku (bod IV.), jakož i dalších nákladů, které budou oprávněnému 

v průběhu tohoto výkonu rozhodnutí proti povinnému přiznány. 

 

Poučení: 

 Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dní ode dne doručení u 

Okresního soudu ve Znojmě ke Krajskému soudu v Brně. Usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí je vykonatelné doručením. 

 

Ve Znojmě dne ………………….. 

 

          Milada Švejdová 

       vyšší soudní úřednice 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3- Výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva 

         Jednací číslo 

 

USNESENÍ 

 

 Okresní soud ve Znojmě rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Porupkovou ve 

věci výkonu rozhodnutí 

 

oprávněného (oprávněné): 

proti 

povinnému (povinné): 

pro ………………. Kč 

 

takto: 

 

I. Soud nařizuje podle ……………………………………………………………… 

ze dne ………………., č. ……………….. ve prospěch pohledávky oprávněného ve 

výši ………………. Kč 

výkon rozhodnutí, 

kterým se zřizuje soudcovské zástavní právo k nemovitostem povinného a to k ( id. 

část, SJM), pozemkům, budově, 

 

zapsaným na listu vlastnictví č. ……………….. u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo pro katastrální 

území……………………. a obec …………………….., okres Znojmo. 

 

Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na uvedené nemovitosti se všemi jejich 

součástmi a příslušenstvím. 

 

II. Oprávněnému se náhrada nákladů na nařízení výkonu rozhodnutí nepřiznává 

nebo – povinný je povinen zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů výkonu rozhodnutí 

………………… Kč. 



 

III. Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na vymožení pohledávky (bod I.), (bod 

II.), jakož i dalších nákladů, které budou oprávněné v průběhu tohoto výkonu 

rozhodnutí proti povinnému přiznány. 

 

IV. Pořadí soudcovského zástavního práva zřízeného tímto usnesením na 

nemovitostech uvedených pod bodem I. se řídí dnem ………………. 

 

Poučení: 

 Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 

ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím soudu podepsaného. Usnesení o nařízení 

výkonu rozhodnutí je vykonatelné doručením. 

 

Ve Znojmě dne ………………… 

 

           Milada Švejdová 

       vyšší soudní úřednice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 – Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy 

         Jednací číslo 

 

USNESENÍ 

 

 Okresní soud ve Znojmě rozhodl vyšší soudní úřednicí Miladou Švejdovou ve 

věci výkonu rozhodnutí 

 

oprávněného (oprávněné): 

proti 

povinnému (povinné): 

pro ……………………. Kč s příslušenstvím, 

 

takto: 

 

I. Okresní soud ve Znojmě nařizuje podle pravomocného a vykonatelného výkazu 

nedoplatků ze dne …………………..  

uspokojení přednostní pohledávky oprávněného ve výši ………………….. Kč s … % 

úrokem od ……………… do …………….. 

a pro náklady předcházejícího řízení ve výši …………………….. Kč 

 

výkon rozhodnutí 

srážkami ze mzdy, která přísluší povinnému od zaměstnavatele, u kterého je 

zaměstnán (a) – plátce mzdy. 

 

II. Povinný je povinen zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů výkonu 

rozhodnutí ………………. Kč. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů 

řízení. 

 

III. Povinný je povinen zaplatit České republice – Okresnímu soudu ve Znojmě 

soudní poplatek za návrh na výkon rozhodnutí ve výši ……………….. Kč. 



IV. Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na vymožení pohledávky a nákladů 

předcházejícího řízení (bod I.), náhrady nákladů výkonu rozhodnutí (bod II.) a soudního 

poplatku (bod III.), jakož i dalších nákladů, které budou oprávněnému v průběhu tohoto 

výkonu rozhodnutí proti povinnému přiznány. 

 

V. Plátci mzdy, platu nebo jiného příjmu se přikazuje, aby po tom, kdy mu bude 

nařízení výkonu rozhodnutí doručeno, prováděl srážky ze mzdy, platu nebo jiného 

příjmu až do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím (bod 

IV.) a aby sražené částky nevyplácel povinnému. Sražené částky zadrží a vyplatí je 

oprávněnému ihned poté, co obdrží od soudu vyrozumění, že usnesení o nařízení 

výkonu rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

Srážky se provádějí z čisté mzdy, platu nebo jiného příjmu ( § 277 o. s. ř.). Povinnému 

nesmí být sražena základní nepostižitelná částka, jejíž výpočet stanoví zvláštní předpis 

(§ 278 o. s. ř.). 

Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení základní nepostižitelné částky a která se 

zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách 

(zbytku čisté mzdy), lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného dvě třetiny, 

k vydobytí pohledávky se provádí srážky nejprve z druhé třetiny a nestačí-li tato třetina 

k její úhradě, i z první třetiny zbytku čisté mzdy (§ 279 odst. 1 o. s. ř.). Zvláštní právní 

předpis stanoví částku, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, tato částka 

se přičlení k první třetině zbytku čisté mzdy (§ 279 odst. 3 o. s. ř.). 

 

Soud zakazuje plátci mzdy, platu nebo jiného příjmu, aby po tom, kdy mu bude nařízení 

výkonu doručeno, povinnému vyplatil výkonem rozhodnutí postiženou část mzdy, platu 

nebo jiného příjmu. Tento zákaz se vztahuje na mzdu, plat nebo jiný příjem povinného i 

u každého dalšího plátce, u kterého j povinný zaměstnán nebo od něhož pobírá jiný 

příjem (§ 299 o. s. ř.). 

 

Povinný ztrácí dnem, kdy je plátci doručeno nařízení výkonu rozhodnutí nebo usnesení 

obsahující vyrozumění o nařízení výkonu rozhodnutí, právo na vyplacení té části mzdy, 

platu nebo jiného příjmu (§ 299 o. s. ř.), která odpovídá stanovené výši srážek. 



 

VI. Plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu ze sražených částek vyplatí: 

pohledávku    *) na adresu 

     *) na účet v bance 

náklady předcházejícího řízení *) na adresu 

     *) na účet v bance 

náhradu nákladů výkonu rozhodnutí *) na adresu 

     *) na účet v bance 

soudní poplatek   *) na účet v bance 

  

VII. Přestal-li povinný pracovat u dosavadního plátce mzdy nebo platu nebo přestal-li 

pobírat jiný příjem, musí to oznámit do jednoho týdne soudu, který nařídil výkon 

rozhodnutí. Do jednoho týdne musí povinný soudu rovněž oznámit, že nastoupil práci u 

jiného plátce mzdy, popřípadě že začal pobírat jiný příjem. 

 

Plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu je povinen do jednoho týdne soudu oznámit, že u 

něho povinný přestal pracovat nebo že od něho přestal pobírat jiný příjem, zaslat soudu 

vyúčtování srážek, které ze mzdy, platu nebo jiného příjmu povinného provedl a 

vyplatil oprávněnému a oznámit soudu, pro které pohledávky byl nařízen výkon 

rozhodnutí srážkami ze mzdy, platu nebo jiného příjmu povinného a jaké pořadí mají 

tyto pohledávky. 

 

Poučení: 

 Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 

ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Okresního soudu ve Znojmě. Usnesení o 

nařízení výkonu rozhodnutí je vykonatelné doručením. 

 

Ve Znojmě dne …………………… 

 

 

           Milada Švejdová 

       vyšší soudní úřednice 



Příloha č. 5- Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky u peněžního ústavu 

         Jednací číslo 

 

USNESENÍ 

 

 Okresní soud ve Znojmě rozhodl vyšší soudní úřednicí Miladou Švejdovou ve 

věci výkonu rozhodnutí 

 

oprávněného (oprávněné): 

proti 

povinnému (povinné): 

pro ……………….. Kč s příslušenstvím, 

 

takto: 

 

I. Soud nařizuje podle pravomocného a vykonatelného k uspokojení pohledávky 

oprávněného ve výši …………………. Kč s ……….. % úrokem od …………. do 

………… a pro náklady předcházejícího řízení ve výši ………………… Kč 

 

výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky 

u peněžního ústavu 

 

z účtů povinného v tomto pořadí: 

1. z účtu č. ………………………………… 

2. z účtu č. ………………………………… 

3. z účtu č. ………………………………… 

 

II. Povinný je povinen zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů výkonu 

rozhodnutí ……………….. Kč. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů 

řízení. 

 



III. Povinný je povinen zaplatit České republice – Okresnímu soudu ve Znojmě 

soudní poplatek za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí ve výši ……………….. Kč. 

 

IV. Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na vymožení pohledávky a nákladů 

předcházejícího řízení (bod I.), náhrady nákladů výkonu rozhodnutí (bod II.) a soudního 

poplatku (bod III.), jakož i dalších nákladů, které budou oprávněnému v průběhu tohoto 

výkonu rozhodnutí proti povinnému přiznány. 

 

V. Peněžnímu ústavu se přikazuje, aby od okamžiku, kdy mu bude doručeno 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, nevyplácel až do výše vymáhané pohledávky a 

jejího příslušenství (body I. až III.) z účtu (účtů) povinného výše uvedeného 

(uvedených) peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení ani jinak s nimi 

nenakládal. 

Povinný ztrácí okamžikem, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení 

výkonu rozhodnutí, práva vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky 

k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky a jejího 

příslušenství (body I. až IV.). 

 

VI. Peněžnímu ústavu se přikazuje, aby ve dni, který následuje po dni, v němž mu 

bude doručeno vyrozumění, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní 

moci, odepsal vymáhanou pohledávku s příslušenstvím (body I. až III.) z účtu (účtů) 

povinného výše uvedeného (uvedených). Nebude-li vymáhaná pohledávka 

s příslušenstvím tímto způsobem zcela uhrazena, přikazuje se peněžnímu ústavu, aby 

zbývající část pohledávky odepsal z účtu (účtů) povinného výše uvedeného (uvedených) 

v den následující po dni, v němž na účet (účty) dojdou peněžní prostředky v takové 

výši, která je potřebná k plnému uspokojení oprávněného. Nedojde-li k tomu do šesti 

měsíců ode dne doručení vyrozumění peněžního ústavu o právní moci usnesení o 

nařízení výkonu rozhodnutí, přikazuje se peněžnímu ústavu, aby odepsal v den 

následující po uplynutí této lhůty dodatečně došlé peněžní prostředky, i když 

nepostačují k plnému uspokojení oprávněného, popřípadě aby oprávněnému sdělil, že 

na účtu (účtech) povinného nebyly peněžní prostředky. 

 



Odepsané peněžní prostředky peněžní ústav vyplatí: 

pohledávku    *) na adresu 

     *) na účet v bance 

náklady předcházejícího řízení *) na adresu 

     *) na účet v bance 

náhradu nákladů výkonu rozhodnutí *) na adresu 

     *) na účet v bance 

soudní poplatek   *) na účet v bance 

 

Poučení: 

 Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 

ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Okresního soudu ve Znojmě. Usnesení o 

nařízení výkonu rozhodnutí je vykonatelné doručením. 

 

Ve Znojmě dne……………………… 

 

           Milada Švejdová 

        vyšší soudní úřednice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6- Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného 

         Jednací číslo 

 

USNESENÍ 

 

 Okresní soud ve Znojmě rozhodl vyšší soudní úřednicí Miladou Švejdovou ve 

věci výkonu rozhodnutí 

 

oprávněného (oprávněné): 

proti 

povinnému (povinné): 

pro ……………….. Kč s příslušenstvím, 

 

takto: 

 

I. Soud nařizuje podle ……………………………………………………………. 

ze dne …………………k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 

…………………. Kč s ……….. % úrokem od …………. do ………… a pro náklady 

předcházejícího řízení ve výši ………………… Kč 

 

výkon rozhodnutí  

prodejem movitých věcí povinného. 

 

II. Povinný je povinen zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů výkonu 

rozhodnutí ……………………….. Kč. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu 

nákladů řízení. 

 

III. Povinný je povinen zaplatit České republice – Okresnímu soudu ve Znojmě 

soudní poplatek za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí ve výši ………………… Kč. 

 

IV. Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na vymožení pohledávky a nákladů 

předcházejícího řízení (bod I.), náhrady nákladů výkonu rozhodnutí (bod II.) a soudního 



poplatku (bod III.), jakož i dalších nákladů, které budou oprávněnému v průběhu tohoto 

výkonu rozhodnutí proti povinnému přiznány. 

 

V. Povinnému se zakazuje, aby nakládal s věcmi, která vykonavatel při provedení 

výkonu rozhodnutí podle tohoto usnesení sepíše. Sepsané věci budou prodány 

(zpeněženy) po právní moci tohoto usnesení. 

 

Poučení: 

 Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 

ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Okresního soudu ve Znojmě. Usnesení o 

nařízení výkonu rozhodnutí je vykonatelné doručením. 

 

Ve Znojmě dne……………………….. 

 

           Milada Švejdová 

        vyšší soudní úřednice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 7- Výkon rozhodnutí pro výživné srážkami ze mzdy 

          Jednací číslo 

 

USNESENÍ 

 

 Okresní soud ve Znojmě rozhodl vyšší soudní úřednicí Miladou Švejdovou ve 

věci výkonu rozhodnutí 

 

oprávněného (oprávněné): 

proti 

povinnému (povinné): 

pro výživné 

 

takto: 

 

I. Soud nařizuje podle ……………………………………………………… 

………………….. k uspokojení pohledávky výživného 

1. oprávněného 

na dlužném výživném za dobu od ………………… do ……………………… 

ve výši ………………………. Kč 

a dále pro výživné do dobu od ……….. ve výši ………….. Kč každého měsíce předem, 

 

2. oprávněného 

na dlužném výživném za dobu od ………………… do ……………………… 

ve výši ………………………. Kč 

a dále pro výživné do dobu od ……….. ve výši ………….. Kč každého měsíce předem, 

 

3. oprávněného 

na dlužném výživném za dobu od ………………… do ……………………… 

ve výši ………………………. Kč 

a dále pro výživné do dobu od ……….. ve výši ………….. Kč každého měsíce předem, 

 



a pro náklady předcházejícího řízení ve výši ……………………….. Kč 

 

výkon rozhodnutí 

srážkami ze mzdy, která přísluší povinnému od zaměstnavatele, u kterého je 

zaměstnán – plátce mzdy. 

 

II. Povinný je povinen zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů výkonu 

rozhodnutí ……………………….. Kč. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu 

nákladů řízení. 

 

III. Povinný je povinen zaplatit České republice – Okresnímu soudu ve Znojmě 

soudní poplatek za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí ve výši ………………… Kč. 

 

IV. Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje na vymožení pohledávky a nákladů 

předcházejícího řízení (bod I.), náhrady nákladů výkonu rozhodnutí (bod II.) a soudního 

poplatku (bod III.), jakož i dalších nákladů, které budou oprávněnému v průběhu tohoto 

výkonu rozhodnutí proti povinnému přiznány. 

 

V. Plátci mzdy, platu nebo jiného příjmu se přikazuje, aby po tom, kdy mu bude 

nařízení výkonu rozhodnutí doručeno, prováděl srážky ze mzdy, platu nebo jiného 

příjmu až do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím (bod 

IV.) a aby sražené částky nevyplácel povinnému. Sražené částky zadrží a vyplatí je 

oprávněnému ihned poté, co obdrží od soudu vyrozumění, že usnesení o nařízení 

výkonu rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

Srážky se provádějí z čisté mzdy, platu nebo jiného příjmu ( § 277 o. s. ř.). Povinnému 

nesmí být sražena základní nepostižitelná částka, jejíž výpočet stanoví zvláštní předpis 

(§ 278 o. s. ř.). 

Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení základní nepostižitelné částky a která se 

zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách 

(zbytku čisté mzdy), lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného dvě třetiny, 

k vydobytí pohledávky se provádí srážky nejprve z druhé třetiny a nestačí-li tato třetina 



k její úhradě, i z první třetiny zbytku čisté mzdy (§ 279 odst. 1 o. s. ř.). Zvláštní právní 

předpis stanoví částku, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, tato částka 

se přičlení k první třetině zbytku čisté mzdy (§ 279 odst. 3 o. s. ř.). 

 

Soud zakazuje plátci mzdy, platu nebo jiného příjmu, aby po tom, kdy mu bude nařízení 

výkonu doručeno, povinnému vyplatil výkonem rozhodnutí postiženou část mzdy, platu 

nebo jiného příjmu. Tento zákaz se vztahuje na mzdu, plat nebo jiný příjem povinného i 

u každého dalšího plátce, u kterého j povinný zaměstnán nebo od něhož pobírá jiný 

příjem (§ 299 o. s. ř.). 

 

Povinný ztrácí dnem, kdy je plátci doručeno nařízení výkonu rozhodnutí nebo usnesení 

obsahující vyrozumění o nařízení výkonu rozhodnutí, právo na vyplacení té části mzdy, 

platu nebo jiného příjmu (§ 299 o. s. ř.), která odpovídá stanovené výši srážek. 

 

VI. Plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu ze sražených částek vyplatí: 

pohledávku    *) na adresu 

     *) na účet v bance 

náklady předcházejícího řízení *) na adresu 

     *) na účet v bance 

náhradu nákladů výkonu rozhodnutí *) na adresu 

     *) na účet v bance 

soudní poplatek   *) na účet v bance 

  

VII. Přestal-li povinný pracovat u dosavadního plátce mzdy nebo platu nebo přestal-li 

pobírat jiný příjem, musí to oznámit do jednoho týdne soudu, který nařídil výkon 

rozhodnutí. Do jednoho týdne musí povinný soudu rovněž oznámit, že nastoupil práci u 

jiného plátce mzdy, popřípadě že začal pobírat jiný příjem. 

 

Plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu je povinen do jednoho týdne soudu oznámit, že u 

něho povinný přestal pracovat nebo že od něho přestal pobírat jiný příjem, zaslat soudu 

vyúčtování srážek, které ze mzdy, platu nebo jiného příjmu povinného provedl a 

vyplatil oprávněnému a oznámit soudu, pro které pohledávky byl nařízen výkon 



rozhodnutí srážkami ze mzdy, platu nebo jiného příjmu povinného a jaké pořadí mají 

tyto pohledávky. 

 

Poučení: 

 Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení 

ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Okresního soudu ve Znojmě. Usnesení o 

nařízení výkonu rozhodnutí je vykonatelné doručením. 

 

Ve Znojmě dne ……………………….. 

 

 

           Milada Švejdová 

       vyšší soudní úřednice 

 

 


