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IV. 

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN  

 

§ 2  

Srážky k úhradě výživného nezaopatřených dětí  

(1) Na srážky k úhradě výživného nezaopatřených dětí se použije 30 33 % čisté odměny, 

není-li dále stanoveno jinak.  

(2) Srážky k úhradě výživného se provádějí  

a) na základě rozhodnutí soudu, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (odměny 

odsouzeného), a to ve výši stanovené tímto rozhodnutím (dále jen "nařízené výživné"),  

b) na základě pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byla odsouzenému uložena povinnost 

hradit výživné nebo soudem schválené dohody o výši výživného3) a písemné žádosti 

odsouzeného o provádění srážek, a to do výše stanovené takovým rozhodnutím nebo dohodou,  

 c) na žádost zařízení, kde je dítě umístěno v ústavní nebo ochranné výchově nebo zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém je dítě umístěno na základě rozhodnutí soudu 

nebo žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a to do výše, kterou požaduje toto 

zařízení,  

d) na žádost odsouzeného nebo, pokud s tím odsouzený vyjádřil písemně souhlas, též na žádost 

osoby, která je příjemcem výživného.  

(3) Pokud jsou srážky prováděny pouze k úhradě nařízeného výživného, srazí se na každé 

dítě částka ve výši soudem stanoveného výživného, a pokud by součet těchto srážek přesáhl 

celkovou částku určenou podle odstavce 1, srazí se na každé dítě poměrná částka ve vztahu ke 

stanovené výši výživného. V ostatních případech se z celkové částky podle odstavce 1 srazí na 

každé nezaopatřené dítě stejná částka; obdobně se postupuje, jsou-li prováděny současně též 

srážky k úhradě nařízeného výživného.  

(4) Je-li výkonem rozhodnutí vymáháno výživné nezaopatřených dětí vyšší, než činí srážka 

stanovená podle odstavce 3, posuzuje se neuhrazený rozdíl jako pohledávka, pro kterou se 

provádějí srážky podle § 4 odst. 1.  

(5) Částka použitá na srážky podle odstavce 1 se zvyšuje o nevyčerpanou částku určenou pro 

srážky podle § 3, 4 a 5.  

  

§ 3  

Srážky k úhradě nákladů výkonu trestu  

(1) Na srážky k úhradě nákladů výkonu trestu, který odsouzený vykonává, se použije 26 

23 % čisté odměny, nejvýše však 1 500 Kč za kalendářní měsíc.  

(2) Nevyčerpaná částka k úhradě nákladů výkonu trestu podle odstavce 1 se převádí 

k použití postupně podle § 2, 4 a 5.   
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