
Při nesprávném postupu hrozí zaměstnavateli řada sankcí. Pokuta od exekutora může dosáhnout 
až 50.000,- Kč. Věřitel může zaměstnavatele žalovat z důvodu nesprávnosti výpočtu a přenést náklady 
na něj. Žalobu může podat i sám zaměstnanec, pokud zaměstnavatel provádí srážky v nespráv-
né výši. Náklady soudního řízení bývají nezanedbatelné. 

Praxe ukazuje, že mnoho zaměstnavatelů svoje zaměstnance v exekuci nevědomky poškozuje, 
ač by jim naopak mohli pomoci.

automatický systém zpracování exekucí na 
mzdu v souladu s platnou legislativou. 

Exekuční řízení se řídí zákonem č. 120/2001 Sb.,který odkazuje na 
zákon č. 99/1963 Sb. Ten byl mnohokrát novelizován a odvolává 
se na další podzákonné právní předpisy. 

V důsledku toho je situace kolem exekucí velmi nepřehledná 
a neustále se mění.

PříslušnéPříslušné právni předpisy ukládají zaměstnavatelům 
mnoho komplikovaných povinností, v nichž je obtížné se 
orientovat.

780 000 
aktivních exekucí.

   5,8
počet exekucí na 1 dlužníka. 

žádný software, který by 
vše řešil za Vás. 
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EXEKUCE MZDY 
ZAMĚSTNANCE
Jak se zbavit 
nepříjemné povinnosti



Možnost
automatizace

Bezpečné 
a diskrétní

V souladu
se zákonem

§
Podporuje 
více uživatelů

Snížení nákladů na komplikovanou neproduktivní administrativní činnost
Efektivní řešení tíživé životní situace vašich zaměstnanců
Eliminace rizika postihu pro zaměstnavatele
Odpadá povinnost sledovat legislativní změny

Přínosy

Plný soulad odesílaných zpráv s platnou legislativou v každé situaci
Možnost plně automatických odpovědí na výzvy k součinnosti
Vždy správný výpočet srážek i v případě souběhu exekucí
Plně dohledatelná historie včetně autorů změny
Úspora času

Výhody

+420 737 929 767

info@exevido.cz

Automatické zpracování příchozích zpráv od exekutora (výzvy k součinnosti)
Automatické vytvoření odpovědi na příchozí zprávu pomocí právně korektních šablon
Výpočet exekuce včetně komplikovaných souběhů, jdoucích úroků a aktualizace údajů, 
vše na základě aktuálně platné legislativy
Uchování historie zpracování případu - vždy je možné zjistit, který uživatel, provedl změnu 
ve spisu, vytvořil dokument, odeslal nebo připravil součinnost, schválil rozhodnutí, atd.
EEvidence karet zaměstnanců v exekuci včetně čísel spisů a veškeré komunikace

Řešení

Konečně mám čas na smysluplnou práci. Nemusím se 
zabývat komplikovanou runní agendou. Díky bezpeč-
nému systému Exevido eliminujeme rizika.
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