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Súčasná ekonomická situácia vytvára podmienky na využívanie ištitútu exekúcie
vo forme zrážky zo mzdy a iných príjmov oveľa častejšie ako v minulosti.

Agenda súvisiaca s realizáciou exekučných zrážok zahŕňa v sebe množstvo 
povinných úkonov, z ktorých niektoré sú automatizovateľné a niektoré nie.

Realizácia v programe MZDY:

Program MZDY v rámci podpory týchto činností realizuje:

1. Výpočet disponibilných zdrojov, z ktorých sa postupne uspokojujú jednotlivé 
exekučné pohľadávky

2. Výpočet zrážok na jednotlivé exekučné pohľadávky vo veľkej väčšine 
prípadov. V niektorých špeciálnych prípadoch, ktoré sa nedajú automatizovať 
alebo sa automatizujú veľmi komplikovane, program výpočet spraviť nevie. V 
takých prípadoch je možné výšku zrážky zadať manuálne ako „fixnú“ zrážku.

Základný legislatívny rámec pre túto oblasť je:
• Exekučný poriadok – Zákon 233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov
• Občiansky súdny poriadok
• Nariadenie vlády 268/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov



Postup výpočtu disponibilných zdrojov na uspokojovanie exekučných pohľadávok:

Čistá mzda

Nepostihnuteľné čiastky:
• na povinného
• na manželku/manžela
• na vyživované deti

Základná suma

Upravená základná suma  (ak ex. Výživné pre maloleté dieťa)

+

-

Zvyšok čistej mzdy

Suma zraziteľná 
bez obmedzenia

Tretinový systém
1/3     2/3     3/3

Bežná zrážka (1/3)

Prednostná zrážka (2/3)

1 2

12 3

Iné príjmy

Prednostná zrážka zo 
mzdy a iných príjmov

12 3 4



Pre správny výpočet disponibilných zdrojov na uspokojovanie pohľadávok 
program potrebuje správne nastavené údaje v údajoch o rodinných 

príslušníkoch. Na určenie „Základnej sumy“ (= nepostihnuteľnej čiastky) je 
potrebné správne nastaviť údaj 

„Vyživovaný RP“

Toto nastavenie sa realizuje v aktualizácii kmeňových údajov ...





K údajom rodinných 

príslušníkov sa 

dostaneme pomocou 

tlačidla „Iné“







Toto dieťa sa už 

nepovažuje za vyživované



Toto dieťa sa považuje za 

vyživované



Manžel/manželka sa 

spravidla pre účely exekúcií 

považujú za vyživovanú 

osobu i keď má vlastný 

príjem



Vlastné údaje exekučných 

zrážok môžeme zadať pri 

zadávaní MMZ alebo vo voľbe 

„Zrážky“







Jednotlivé zrážky sú 

usporiadané do poradia, v 

akom budú uspokojované.



Označenie zrážky môže byť 

ľubovoľné, ale musí byť pre 

každú zrážku zamestnanca 

jedinečné.



Pre exekučné zrážky 

zadáme poradie 

uspokojenia každej zrážky



... a určíme, či je potrebné 

uspokojovať túto exekučnú 

zrážku aj z iných príjmov 

(NP pri DNP, dividendy, ...)



Ďalej určíme, či a na koho 

sa má / nemá uplatniť 

nepostihnuteľná suma



Exekútora určíme zadaním 

jeho identifikátora v 

číselníku obchodných 

partnerov



Pri vytváraní nových 

záznamov sa doporučuje 

identifikátor vytvoriť v tvare 

EX*** a tiež zadať aj kód 

(skratku) exekútora



Pri výbere exekútora 

môžeme zadať jeho ID, 

skratku, názov, ....



Údaje o oznamovaní ... sa zatiaľ v 

programe nevyužívajú. Sú 

pripravené pre ďalšiu podporu 

komunikácie s exekútormi.



Tu je príklad záznamu 

prednostnej zrážky (2/3) s 

uvedením celkovej dlžnej 

čiastky a výšky splátky.







Ak bola niektorá exekučná 

zrážka uspokojená 

čiastočne alebo vôbec, tak 

je o tom záznam v 

chybovom protokole.





Ak sa počas výpočtu 

spracovali aj exekučné 

zrážky, program umožní 

prezrieť si protokol ich 

výpočtu



Jednotlivé exekučné zrážky 

sú uvedené v tom poradí, v 

akom boli postupne 

uspokojované.

Pri každej zrážke vidíme, z 

akých zdrojov bola 

uspokojená





Štandardne je na páske 

zobrazená každá exekučná 

zrážka samostatne.



Exekúcie z miezd a iných príjmov

Ak je exekúcia predpísaná aj z iných príjmov, nie je ľahké určiť, ako tento iný 
príjem použiť v prípade, ak zamestnanec má aj príjem vo forme mzdy. Príslušné 

ustanovenia exekučného poriadku (§89-§92) situáciu skôr komplikujú a ich 
výklad v niektorých prípadoch je dosť problematický. Najviac problémov vzniká 

v prípade, ak dosiahnutá mzda nedosahuje výšky nepostihnuteľnej sumy.

Podpora v programe MZDY:

Program MZDY realizuje podporu pre výpočet exekúcií aj z iných príjmov údajmi 
v zrážkach:

1. Určenie, či sa má exekúcia realizovať aj z iných príjmov
2. Určenie, či sa iné príjmy majú zahrnúť do dosiahnutej mzdy (vtedy sa iné 

príjmy pripočítajú k čistej mzde, inak sa iný príjem použije ako ďalší zdroj 
použiteľný bez obmedzenia

3. Určenie, či sa prípadná neuplatnená časť nepostihnuteľnej sumy má použiť 
na zníženie disponibilnej časti iných príjmov



Exekúcie z miezd a iných príjmov

V nasledujúcom príklade bude prezentovaný výpočet exekúcie zo mzdy a iných 
príjmov v prípade nízkej mzdy a iných príjmov (náhrada príjmu počas PN) v 

rôznych alternatívach práce s iným príjmom.



Táto exekučnú zrážka sa 

bude uspokojovať aj z iných 

príjmov (NP pri DNP, 

dividendy, ...)



Pre uspokojenie pohľadávky 

je použitá celá suma iných 

príjmov



V tomto príklade budú iné 

príjmy tvoriť súčasť mzdy 

(teda nebudú sa 

posudzovať samostatne)



Iné príjmy boli zahrnuté do 

čistej mzdy a následne sa 

uplatnila nepostihnuteľná 

suma a tretinový systém



V tomto príklade budú iné 

príjmy posudzované 

samostatne, ale môžu byť 

znížené o neuplatnenú časť 

nepostihnuteľnej sumy



Iné príjmy sú posudzované 

samostatne, ale boli 

znížené o neuplatnenú časť 

nepostihnuteľnej sumy



Po vykonaní definitívneho 

výpočtu je k dispozícii 

zostava s údajmi o 

uspokojení exekučných 

pohľadávok.



Pri triedení „Exekútor“ 

dostaneme variant zostavy 

vhodný ako podklad pre 

rôzne oznámenia 

exekútorom.





Pri triedení „Os.číslo“ alebo „Meno“ 

dostaneme variant zostavy vhodný pre 

interný archív. Pri tomto triedení je možné 

požadovať aj tlač protokolu výpočtu exekúcií 

za každého zamestnanca







Niekoľko typov, ako zadávať exekučné zrážky:
• Exekútorov zadávajte do číselníka obchodných partnerov s kódmi EX***
• Pre každú zrážku jedného zamestnanca určite jedinečný identifikátor




