Tisková zpráva
Exekuční srážky z důchodů a dávek nemocenského pojištění: přes 1,1 miliardy korun
vyplatila ČSSZ od ledna do června věřitelům svých klientů
Praha 31. 8. 2016
Přesně 84 699 důchodců mělo v červnu letošního roku exekuci z důchodu, který vyplácí
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Průměrná výše srážky ze všech druhů
důchodu v tomto měsíci činila 1 902 Kč. Od ledna do června 2016 ČSSZ poukázala na účty
nikoliv důchodcům, ale jejich věřitelům celkem 973 miliónů korun.
„ČSSZ k červnu 2016 nemohla exekuci zařídit u více než 45 000 důchodů pro jejich nízkou výši,
důchod dlužníků nedosahoval tzv. zabavitelné výše. Dluh však nezaniká. Pokud ho dlužník-důchodce
neuhradí jiným způsobem, ČSSZ výkon rozhodnutí stále eviduje. V okamžiku, kdy se dlužníkovi důchod
zvýší nebo se u něj změní např. počet vyživovaných osob, ČSSZ je povinna srážky zařídit,“ konstatoval
ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup.
Ze zkušeností ČSSZ při zpracovávání této agendy stále platí, že stoupá počet lidí, kteří si exekuci nebo
dokonce několik exekucí do důchodu již přinášejí, což způsobuje mj. i vyšší časové nároky
na zpracování dávek. Srážky z platu (příjmu) zaměstnaným občanům, kteří se ještě před odchodem
do důchodu dostali do finančních obtíží končících uvalením exekuce, provádějí jejich zaměstnavatelé.
Po odchodu dlužníků do důchodu tuto povinnost ze zákona přebírá ČSSZ coby plátce důchodu,
tj. příjmu dlužníka.
Má-li žadatel o důchod exekuci nebo je-li v insolvenci, je vhodné k žádosti o důchod předložit
i tzv. exekuční příkazy, v případě insolvence sdělit spisovou značku. Praxe ukazuje, že klienti si to
neuvědomují, za dluhy se stydí či je nechtějí přiznat. Toto jejich jednání však zpravidla ovlivní délku
řízení žádosti, která se může prodlužit.
Více exekucí z nemocenských dávek
V letošním pololetí ČSSZ evidovala téměř 2,5krát více exekucí na nemocenské dávky než před dvěma
lety. Jestliže v roce 2014 v daném období byly provedeny srážky z důvodu nařízené exekuce
a insolvence z dávek nemocenského pojištění (tj. z nemocenského a z peněžité pomoci v mateřství)
u necelých 38 tisíc výplat, v pololetí roku 2016 jich bylo citelně více – přesně 86 392. Z dostupných
údajů k pololetí 2016 je zřejmé, že i objem peněz putujících věřitelům z nemocenských dávek strmě
stoupá. Za pololetí roku 2014 jim bylo vyplaceno 47,16 miliónu korun, letos to byl téměř trojnásobek,
věřitelé na účty dostali 137,25 miliónu korun.
Důležité údaje k exekucím pro rok 2016
Důchody
Exekuční srážky ČSSZ provádí ze všech druhů důchodů, tedy ze starobních, invalidních
i pozůstalostních. Srážky z důchodu může ČSSZ ukončit až po splacení dluhu včetně úroků a nákladů
řízení (tzv. příslušenství), popř. na základě rozhodnutí subjektu, který o exekuci rozhodl. Nezabavitelná
částka pro dlužníka (tj. povinného) činí 6 178,67 Kč (v roce 2015 činila 6 118 Kč). Pokud ji výše
důchodu nepřekračuje (důchod nedosahuje tzv. zabavitelné výše), nemůže ČSSZ exekuční srážku
zařídit. Na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat, se nezabavitelná částka dále zvyšuje
o 1 544,67 Kč (v roce 2015 o 1 529,50 Kč). Částka, nad kterou se zbytek důchodu může srazit
bez omezení, je stanovena na 9 268 Kč (v roce 2015 činila 9 177 Kč).
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Nemocenské dávky
Srážky z nemocenských dávek se vždy provádějí z dávky za celý kalendářní měsíc, proto lidem, kteří
jsou v pracovní neschopnosti několik měsíců z důvodu vážné nemoci či náročné léčby a mají na svůj
příjem exekuci, lze doporučit, aby si potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístek
na peníze) nechali od lékaře vystavit k poslednímu dni v měsíci. Výše uvedené neplatí na začátku nebo
na konci sociální události, kdy se dávka zpravidla vyplácí za část kalendářního měsíce. I v těchto
případech platí, že zaměstnanec veškeré podklady, kterými se prokazuje nárok na výplatu
nemocenských dávek, včetně podkladů potřebných pro provádění srážek, předává svému
zaměstnavateli, který je spolu s doklady pro výpočet dávek bezodkladně předá příslušné okresní
správě sociálního zabezpečení, v Praze Pražské, v Brně Městské, která teprve poté, co obdrží veškeré
doklady, může začít vyplácet dávky nemocenského pojištění.
Údaje o exekucích jsou rovněž na: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskovezpravy/tiskove-zpravy-2016/20160211-vzrostl-pocet-duchodu-s-exekucni-srazkou.-rostou-i-exekuce-znemocenskych-davek.htm

ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí, která spravuje agendu zhruba
8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně více než 200 tisíc dávek
nemocenského pojištění. Součástí ČSSZ je také lékařská posudková služba.
Více na www.cssz.cz; online služby na eportal.cssz.cz - ePortál ČSSZ ...naše služby jsou vám blíže; opendata na data.cssz.cz
2

