
 

1 

 

 

Exekuce a insolvence z pohledu administrativní zátěže zaměstnavatelů a nejednoznačné legislativy 
květen 2018 

Činnosti spojené s administrací EX a INS zatěžují agendu zaměstnavatelů rostoucím tempem, a to zvlášť 
v našem regionu (pozn.: u společnosti s cca 3 tis. zaměstnanci obdržíme k vyřízení za rok více jak 1 500 
datových zpráv souvisejících s EX a INS: Sokolovská uhelná, p.n., a.s.). Přesto, že se jedná o problematiku, 
která vznikla mezi fyzickou osobou a věřitelem, potažmo exekutorem nebo IS, jsou zaměstnavatelé 
povinni vykonávat mnoho činností spojených s touto problematikou. Tyto činnosti provádí na vlastní 
náklady, často pod pohrůžkou vysokých sankcí. Navíc v  legislativním prostředí, které je roztříštěné 
rozdílnými názory a výklady odborné veřejnosti, EÚ a IS. Zároveň legislativní úprava spojená s touto 
problematikou zaměstnavatelům komplikuje systémy některých benefitních programů. Zpracování této 
agendy je z tohoto pohledu pro zaměstnavatele opravdovou noční můrou.  
1. Návrhy na snížení administrativní zátěže a nákladů zaměstnavatelů 

1.1.  Nejednotné zpracování formátu EX. 
Legislativou neprošel návrh na sjednocení postupů exekutorů vydáním tzv. „šablony EP“. 
Povinným používáním „šablony“ by se sjednotil formát a další náležitosti EP. Tímto 
jednoduchým a logickým opatřením by se alespoň částečně snížilo administrativní zatížení 
zaměstnavatele, jelikož studování rozdílných formátů a výpočtů dlužných částek je velmi časově 
náročné. Například vyčíslení celého dluhu povinného v EP by měl být naprostým standardem. 
V některých dokumentech jsou však uváděny jednotlivé dluhy samostatně a zpracovatel EX je 
musí zpravidla v rozsáhlém textu vyhledávat a načítat. Tento postup navíc přináší možnost 
chybovosti, rozhodně pak zvyšuje pracnost. Je pro nás nepochopitelné, že i tyto nadbytečné 
činnosti musí zaměstnavatel na své náklady zajišťovat.  

1.2.  Sjednocení EX povinného pod jeden EÚ. 
Tato úprava také nebyla zatím dotažena do zdárného konce. Pokud má povinný více EX 
u několika EÚ, musí zaměstnavatel zajišťovat administrativní náležitosti vůči každému EÚ. I toto 
opatření by alespoň částečně snížilo administrativní zatížení zaměstnavatele.  
Pozn.: Slučování EX je umožněno od roku 2012, dle metodiky EÚ asi jen pro exekuce do 10 tis. Kč. 
Tento postup může v praxi přinášet další problémy v případě, že se některé EX povinného 
nesloučí. Není totiž legislativně upraveno, jak se má postupovat v rámci určení pořadí 
jednotlivých EX, když nesloučená EX měla pořadí uprostřed sloučených EX. 

1.3.  Snížení tlaku na zaměstnavatele ze strany EÚ. 
Časové lhůty pro plnění požadavků exekutorů pod pohrůžkou pokut jsou někdy v praxi naprosto 
nereálné (termíny do osmi kalendářních dnů – při absenci zpracovatelů nebo při státních 
svátcích, které navazující na dny pracovního volna), navíc v době vykonávání uzávěrkových 
a dalších činností vyžadované státem, je opravdu problematické. Na druhou stranu se 
setkáváme s případy, kdy neobdržíme včas potřebné doplňující informace pro zpracování 
agendy od exekutorů nebo s jejich povýšeneckým až arogantním jednáním.  

1.4.  Náhrady nákladů plátce mzdy. 
Za činnosti spojené se zpracováním exekucí a insolvencí by měla být zaměstnavatelům hrazena 
náhrada nákladů plátce mzdy za úkony, které je plátce mzdy povinen zajišťovat podle OSŘ.  
Pozn.: V roce 2015 bylo v rámci novely zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti (exekuční řád) připravováno zapracování této náhrady do platné legislativy. 
V souvislosti s touto změnou požádalo Ministerstvo spravedlnosti ČR některé zaměstnavatele 
o vyčíslení nákladů na zpracování této agendy (žádost byla podána prostřednictvím Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky). Bohužel se v této oblasti nic 
ve prospěch zaměstnavatelů nezměnilo, narostl však počet EX a INS, které ještě více zatížily 
administrativu zaměstnavatelů. 
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1.5.  Sledování insolvenčního rejstříku. 
Jedná se o další činnost, kterou by měl zaměstnavatel provádět, aby se nečinností nedostal 
do problémů (viz rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 726/2010 Nejvyššího soudu ČR). Toto sledování je 
však pro zaměstnavatele v praxi obvykle složité. Logicky se nabízí otázka, proč nemá příslušný 
krajský soud povinnost informovat zaměstnavatele dlužníka o tom, že byla vyhláška o zahájení 
insolvenčního řízení zveřejněna v insolvenčním rejstříku. Tuto povinnost by mohl soud v rámci 
oddlužení přenést i na IS. Stejně tak by měl příslušný soud nebo IS informovat zaměstnavatele 
dlužníka o tom, zda již proběhlo přezkumné jednání. Vycházím z toho, že je IS za svoji činnost, 
na rozdíl od zaměstnavatele, po celou dobu insolvence velmi štědře honorován. Tyto dílčí 
informační povinnosti, které by alespoň částečně snížily administraci zaměstnavatelům, by měly 
být ze zákona pro IS povinné. 

2. Nejasná legislativa  

2.1.  Exekuční srážky z odměny z dohody o provedení práce (dále jen DPP). 
Od 1. září 2015 lze provádět z DPP exekuční srážky. Vykladači této problematiky však nejsou 
jednotní v tom, zda se EP, který plátce mzdy obdržel před 1. zářím 2015, vztahuje i na odměny 
z DPP.  
Pozn.: 1. Výklad zní, že nevztahuje a tudíž je možné nadále na tento příjem uplatňovat 
ustanovení § 312 OSŘ (přikázání jiné peněžité pohledávky). 2. Výklad zní, že vztahuje a příjmy 
z DPP podléhají srážkám ze mzdy i na základě EP obdržených ještě před změnou týkajíce se DPP 
v § 299 OSŘ. 
Tento rozpor zásadně ovlivňuje postupy při výpočtech EX na straně zaměstnavatele.  

2.2.  Srážky nad rámec nařízených srážek – benefitní programy (např. stravné, hrazení části příspěvků 
na penzi), odborové příspěvky. 
Poskytování benefitu formou příspěvku na stravování je zpravidla spojeno s úhradou části 
stravného zaměstnancem zaměstnavateli. V případě insolvencí a tzv. přednostních exekucí 
legislativci doporučují, že by měl srážku hradit zaměstnanec hotově do pokladny společnosti 
nebo zasílat prostředky na základě předaného dokladu jiným způsobem (složenkou, platbou 
z účtu). Některé společnosti, v případně provozu vlastního stravovacího zařízení tyto 
zaměstnance z přímého stravování vylučují, a vydávají jim komplikovanými systémy stravenky. 
Obdobně nastávají problémy při poskytování benefitu ve formě příspěvku na penzijní 
připojištění nebo doplňkové penzijní spoření s podmínkou zaměstnavatele, že si zaměstnanec 
bude sám hradit část příspěvku formou srážky ze mzdy.  
Činnosti spojené se zpracováním výplaty zaměstnance s exekucemi nebo insolvencí dosahují 
časových limitů jako pro několik desítek zaměstnanců, kteří je nemají. Komplikovat jejich 
zpracování dalšími zbytečně složitými a časově náročnými postupy není v zájmu zaměstnavatelů, 
potažmo i dotčených zaměstnanců. 
Legislativně by bylo vhodné upravit § 281 Občanského soudního řádu s tím, že srážky jsou 
možné, pokud s tím povinný souhlasí a jsou spojeny s jeho oprávněnými zájmy, tzn. 
s poskytováním benefitů nebo k placení příspěvků odborům. 

2.3. Odstupné a výpočty násobku životního minima. 
Dle soudního judikátu Nejvyššího soudu ze dne 1. 12. 2016 bylo určeno, že výplata odstupného 
z důvodu ukončení pracovního poměru se s ohledem na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy 
posuzuje jako výplata příjmu za několik měsíců.  
Pozn.: Výkladové stanovisko je logické, ale není legislativně ani výkladově upraven jednotný 
postup výpočtu v případě, že je povinnému v měsíci zúčtování odstupného vypočítané solidární 
zvýšení daně dle § 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Stejně tak není upraveno, 
jakým způsobem obdrží informaci případný nový zaměstnavatel o tom, kolik bylo uplatněno 
životních minim.  
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2.4.  Daňové bonusy. 
Až soudní judikáty Vrchních soudů v Olomouci a Praze upravily výklady týkající se započítávání 
„měsíčních“ nebo „ročních“ daňových bonusů v souvislosti s výpočty exekucí a insolvencí. 
V případě, že se dle judikátu do výpočtu příjmu zaměstnance bonus nezapočítává, využívají 
exekutoři tzv. institut „přikázání jiné pohledávky“ a požadují po zaměstnavatelích zaslání tohoto 
příjmu zaměstnance jiným způsobem. Tímto postupem přibývá zaměstnavatelům další agenda 
a zpracování exekuce se výrazně administrativně komplikuje. Navíc povinnému je tímto 
způsobem sražen obdržený bonus celý, pokud by byl součástí „klasického“ výpočtu exekuce, tak 
by mu část tohoto příjmu zůstala. 
Pro praxi by bylo vhodné jednoznačně upravit, jak se k tomuto druhu příjmu povinného stavět. 
Pokud bude nadále umožněno na tento příjem využívat institut „přikázání jiné pohledávky“, bylo 
by dobré, a to jak pro zaměstnavatele, tak především pro povinného, aby se stal daňový bonus 
součástí příjmů, z kterého se exekuce vypočítává.  

2.5. Srážky z jiných příjmů - § 299, odst. 1 písm. h) OSŘ. 
Pod tímto ustanovením zákona je uvedeno, že se jedná o „peněžitá plnění věrnostní nebo 
stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním“. Tento pojem je všeobecný 
a podléhá opět různým výkladovým stanoviskům. Některé EÚ vyžadují započítávání do příjmu 
dlužníka například příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, které se však de facto 
stávají peněžitým plněním dlužníka až v případě vypořádání své smlouvy na penzijní připojištění 
nebo doplňkové penzijního spoření. Mám informaci, že jsou společnosti, které na základě těchto 
požadavků EÚ ve svých společnostech zrušily nebo omezily tento benefitní program. Opět jde 
o legislativní úpravu, ke které jsou různá výkladová stanoviska a přináší komplikace 
zaměstnavatelům a pojem peněžní plnění by měl být legislativou deklarován jednoznačně. 

2.6.  Podklady pro OSSZ. 
Při následné nemoci zaměstnance - dlužníka požaduje OSSZ opětovné kopírování kompletních 
EP, a to i v případě, že již v minulosti byly na OSSZ předány. Máme případy, že bylo vyžadováno 
OSSZ dodat opětovně doklady při opakované dočasné pracovní neschopnosti dlužníka, která 
vznikla v jednom kalendářním čtvrtletí. Tyto požadavky jsou pro nás opět nelogické a chápeme 
je do určité míra jako šikanózní praktiku státní instituce. Legislativně by mělo být upraveno, že 
pokud jsou doklady instituci jednou předány, nemělo by být vyžadováno po zaměstnavatelích 
jejich opětovné vyhotovování. 

Výše popsaná problematika obsahuje výběr několika zásadních problémů, se kterými se v praxi 
setkáváme. Několik dalších, které se týkají exekučních srážek a insolvencí a nevyskytují se v praxi tak 
často neuvádím. 

Jsme přesvědčeni, že pokud zaměstnavatel provádí tyto činnosti ve prospěch EÚ a IS, navíc ve své režii, 

měla by být legislativa spojená s touto problematikou naprosto jasná a jednotná a vůči zaměstnavatelům 

vstřícná, oproštěná od perzekučních opatření. Činnosti, které musí zaměstnavatelé zabezpečovat při 

výpočtu daní, zdravotního, sociálního či důchodového pojištění jsou jednotná* a jejich provázanost 

s programovým vybavením využívaných pro mzdově-personální agendu nepřináší zaměstnavatelům 

zásadní problémy. Stejný princip by měl rozhodně platit i pro agendu srážek z příjmů, která je 

ve společnosti dlouhodobě citlivým tématem. Mediálně zveřejněné případy některých exekutorských 

postupů a komplikovaná administrativní agenda, se kterou se musí vypořádávat zaměstnavatelé, jen 

dokládá, že tato problematika dlouhodobě vykazuje špatnou zákonodárnou práci zástupců společnosti. 

* výjimkou se od 1. června 2018 stane praktické uplatňování „dlouhodobého ošetřovného“ (§ 41a - 41f zákona č. 187/2006 Sb. 
o nemocenském pojištění), jehož legislativní úprava je slušně řečeno nešťastná  

Použité zkratky: 

EP Exekuční příkaz 
EÚ Exekutorský úřad 
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EX Exekuce 
INS Insolvence 
IS Insolvenční správce 
OSSZ Okresní správa sociálního zařízení 
OSŘ Občanský soudní řád, (zákon č. 99/1963 Sb.) 
ZP Zákoník práce 
 


