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Dohoda o snížení srážek ze mzdy s Veronikou Zarzyckou
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
neuzavřít s Veronikou Zarzyckou dohodu o snížení srážek ze mzdy, které byly nařízeny exekučním příkazem
vydaným Exekučním úřadem Ostrava dne 05.08.2015 pod č. j. 024 EX 1642/15-20 k výkonu rozsudku Okresního
soudu v Karviné č.j. 3 T 117/2014 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 5 To 351/2014, který
nabyl právní moci dne 31.10.2014, a to na částku ve výši Kč 587.335,-- (slovy:
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Důvodová zpráva
Dohoda o snížení srážek ze mzdy s Veronikou Zarzyckou
Dopisem ze dne 17. října 2015 požádala Veronika Zarzycká ve smyslu ustanovení § 287 odst. 1
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád o uzavření dohody o snížení srážek ze mzdy, které byly
nařízeny exekučním příkazem vydaným Exekučním úřadem Ostrava dne 5.8.2015 pod č.j. 024 EX
1642/15-20. Exekuce srážkami ze mzdy byla nařízena k výkonu rozsudku Okresního soudu v Karviné
č.j. 3 T 117/2014 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 5To 351/2014, které nabyly
právní moci dne 31.10.2014. Dle těchto rozsudků je povinná, jakožto odsouzená, zaplatit Statutárnímu
městu Karviná, jakožto poškozenému, náhradu škody způsobené jí spáchaným trestným činem.
V průběhu přípravného řízení zároveň došlo k zajištění finančních prostředků na účtu povinné, které
se na základě usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 11.12.2014 vrací poškozenému, a to ve
výši 80.601,11 Kč. Po odečtení této částky činí dluh povinné 506.734,-- Kč (slovy:
pětsetšesttitsícsedmsettřicetčtyři korun českých)..
Povinná, s ohledem na její finanční situaci, žádá o dohodu o snížení srážek ze mzdy, na základě které
by byla srážena částka maximálně 4.000,-- Kč (slovy: čtyřitisíce korun českých) měsíčně. V měsíci
září bylo exekučně sraženo ze mzdy povinné 10.079,-- Kč (slovy: desettisícsedmdesátdevět korun
českých), tedy výrazně více než kolik by bylo sráženo na základě dohody.
Přestože výše těchto srážek závisí na výši příjmu povinné, lze předpokládat, že bude zřídka kdy nižší
než v případě dohody. Zároveň dle ustanovení § 287 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu, tato dohoda zaniká ve chvíli, kdy je plátci mzdy doručeno další nařízení výkonu
rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného nebo oznámení soudu, že oprávněný odvolal svůj souhlas
s prováděním nižších srážek.
Povinná upozorňovala, že v případě nevyhovění žádosti lze očekávat, že bude ve vztahu k ní
nařízena další exekuce a o to bude snížena částka srážená ze mzdy, která je zasílaná městu.
Nicméně v tomto nám svědčí pořadí námi přihlášené pohledávky, která byla přihlášena jako první.
Současně se nelze spolehnout na to, že i přes existenci této dohody k uvedené situaci nedojde, a to i
vzhledem k tomu, že si nemůžeme být jisti tím, kolik má povinná závazků před nebo již po splatnosti,
jejichž výkon může být předmětem další exekuce.
Vzhledem k výše uvedenému a zároveň charakteru exekučně vymáhané pohledávky a dále s
ohledem na to, že mimo žádosti o splátkový kalendář a této žádosti o dohodu o snížení srážek, které
mají obě charakter vstřícného kroku věřitele směrem k povinnému, neučinila povinná dosud žádný
krok, který by byl vstřícný směrem k věřiteli a také s odkazem na usnesení rady města Karviné č.
1493 ze dne 18.11.2015, ve kterém doporučila zastupitelstvu města Karviné neuzavřít s Veronikou
Zarzyckou dohodu o snížení srážek ze mzdy, odbor organizační, oddělení právní a kontrolní
nedoporučuje s povinnou uzavřít dohodu o snížení srážek ze mzdy.
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