
Popis výpočtu exekucí v systému 
INFOwin 

 

V parametrech modulu mzdy nastavíme na záložce Ostatní, Ostatní II. : 

a. základní částku na osobu  

b. základní částku na vyživovanou osobu  

c. částka, nad kterou se sráží bez omezení 

 

 

 

V číselníku srážek nastavíme u srážek „S4“ jaký typ exekuce to je (přednostní, nepřednostní, výživné) 



 

 

U srážek vlastního zaměstnance ve výpočtu mezd nastavíme číslo spisu, exekutora, a datum doručení 

1 plátci. Dále u běžných exekucí nastavte celkový zbývající dluh exekuce a u exekuce výživného 

předepsanou měsíční částku výživného. Program seřadí exekuce podle data doručení s tím, že 

exekuce výživného provádí vždy jako první. Při výpočtu pak u výživného pracuje s měsíční částkou u 

ostatních exekucí s celkovým dluhem exekuce a navrhne nejvyšší možnou částku exekuce. 

V případě že má několik exekucí stejné datum doručení pak v případě normální exekuce je rozdělí 

poměrem dle celkového dluhu jednotlivých exekucí. V případě měsíční částky exekuce - výživného je 

rozdělí poměrem dle výše výživného. (když čistá mzda nedokáže pokrýt ani celkovou velikost všeho 

výživného) 

Pro případ kdy potřebujete srážet exekuci ale ještě nenabyla právní moci založte v číselníku srážek 

ještě jednu exekuci kterou označíte v popisu jako deponovanou exekuci a v hromadném příkazu 

nastavíte „N“ aby se neodesílala. Pomocí sestav opisu srážek za číslo srážky pak zjistíte zpětně kolik 

jste deponovali a částku odešlete později. 



 

Zadávání exekucí ve srážkách u zaměstnace: 

 

 

 

 

 



U rodinných příslušníku v údajích pro zpracování mezd nastavíme označení vyživované osoby  

 

 

Postup výpočtu: 
• Nejprve normálně spočteme výplaty tak aby byla známá čistá mzda 

• Potom pomocí volby „Mzdová evidence“ -> „Výpočet mzdy“ -> „Kontrola a výpočet exekucí“ 

můžete nejprve první volbou „Provést kontrolu a tisk exekucí“ vytvořit sestavu kde je 

provedena kontrola srážených exekucí s návrhem maximální možné částky na příslušné 

exekuce. 

 



 

• Pomocí druhé volby „Provést změnu výše srážky exekucí“ program promítne své návrhy do 

plánovaných srážek exekucí. 

• Na závěr znovu provedete znovu výpočet výplat zaměstnanců. 


