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Záznam webináře Srážky ze mzdy a exekuce zaměstnanců 
Pravidla pro uplatňování srážek a postup pro výpočet výše srazitelné částky v 

příkladech 
  

Pravidla pro provádění srážek ze mzdy jsou roztříštěna do mnoha předpisů a je často obtížné 

se v nich zorientovat. Získejte přehled všech pravidel při uplatňování srážek ze mzdy 

zaměstnanců (pořadí a výše srážek ze mzdy podle ZP, srážky za účelem exekuce, srážky z 

daňového bonusu a DPFO ad.) a postup jejich výpočtu.  
 

Přednáší: Mgr. Daniel Vejsada, advokátní kancelář PRK Partners s.r.o.  

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Cílem záznamu webináře je poskytnout přehled o právní úpravě srážek 

ze mzdy a exekučních řízení zaměstnanců, zejména se zaměřením na nejasnosti právní úpravy 

a časté chyby zaměstnavatelů. Dozvíte se, zda a za jakých podmínek lze jednostranně se 

mzdou zaměstnance disponovat, jaké povinnosti nesmíte opomenout a jak vypočítat výši 

srážky. Získejte praktický návod, jak postupovat při provádění srážky ze mzdy zaměstnanců, 

a to jak vůči samotným zaměstnancům, tak vůči soudům či exekutorům. 

 

Komu je webinář určen: Záznam webináře je určen zaměstnancům personálních a účetních 

oddělení, interním právníkům společností i veřejného sektoru. 

 
Program nahrávky webináře: 

Úvod do problematiky srážek ze mzdy, právní úprava 

Srážky ze mzdy dle ZP 

Srážky na základě zákona 

Dohoda o srážkách ze mzdy 

Pořadí srážek ze mzdy 

Výše srážek ze mzdy – postup pro výpočet 

Exekuční srážky 
Postup při provádění srážek při exekuci (výkonu rozhodnutí) srážkami ze mzdy 

Více plátců mzdy 

Informační povinnost 

Srážky z odstupného 

Srážky z daňového bonusu 

Srážky z vratky DPFO 

Přikázání pohledávky 

Přikázání pohledávky – odměna OSVČ 
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Závazná objednávka záznamu webináře Srážky ze mzdy a exekuce 

zaměstnanců 
Cena záznamu webináře: 1390,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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