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Výpočet splátek
Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte
záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti,
pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a
pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Zkrátka se jedná o vaši čistou
zdaněnou mzdu.

Nezabavitelná částka
Nezabavitelná částka na povinného činí 6118,67 Kč.
Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme obdobně, a to jako ¼
z nezabavitelné částky na povinného 6118 Kč, činí tedy 1529,5Kč.
Částka 1529,5 Kč. se přičítá na manželku i když má vlastní příjem a na každé
nezletilé dítě (i zletilé pokud dosud studuje) přičemž pokud jsou v od dlužení
oba rodiče přičtou se děti každému z nich, ne jen jednomu.

Příklady:
svobodný dlužník - 6118 Kč
dlužník má manželku ale nemá děti - 7647,50 Kč
dlužník má manželku a jedno dítě - 9177 Kč
dlužník má manželku a 2 děti - 10 706,50 Kč
dlužník má manželku a tři děti - 12 236 Kč
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částka se poté zaokrouhlí a odečte se od čisté mzdy. Př. svobodný dlužník
10.000 měs. čistého 10000 - 6118 = 3882 Kč.
při exekuci na běžné pohledávky se sráží třetina z této částky, při exekuci na
přednostní pohledávky (alimenty, daně, zdrav. a soc. pojištění) dvě třetiny.
Při insolvenci (oddlužení nebo konkurs) se vždy strhávají dvě třetiny. př.
3882 : 3= 1294 x 2 = 2588 Kč.

Životní minimum a normativní náklady na bydlení
Částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení (tedy po odečtení
nezabavitelných částek), stanovíme obdobně jako součet částky životního
minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu
osobu, tedy jako součet částky 3410 Kč a částky 5873 Kč, činí tedy 9177 Kč.

Peníze které se sráží bez omezení
Pokud zbylá čistá mzda (tzv. výpočtová základna- mzda bez nezabavitelných
částek) je rovna nebo nižší 9177 Kč, zaokrouhlí se směrem dolů na částku
dělitelnou třemi (a vyjádřenou v celých korunách). Případný zbytek 1 nebo 2
Kč (odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na
částku dělitelnou třemi) náleží dlužníku Částka přesahující hranici 9177 Kč se
srazí bez omezení.

1080 Kč pro insolvenčního správce
Od splátky se měsíčně srazí 1080 Kč, což je odměna insolvenčního správ ce
vč. DPH. Takto vypočtené splátky pak musí stačit splatit 30% dluhu za 60
měsíců.
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Diagram výpočtu splátek
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Příklad:
zaměstnanec s platem 25 000 čistého, manželka a 2 děti.
25 000 - 9177 = 15 823 Kč měsíčně
15 823 - 10 706,50 = 5116,50 = plně zabavitelná částka
k tomu z částky 9177 Kč dvě třetiny což je 6118 Kč
měsíčně se srazí 6646 + 5116,50 = 11 762,50 Kč
Z této částky se platí insolvenční správce (1080 Kč) a konečně i samotný
dluh. To znamená, že s vypočtenou splátkou 10 682,50 Kč by mohl dlužník
teoreticky splatit dluh až do výše:
(10 682,50 * 60) / 30 * 100 = 2 136 500 Kč.
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