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CHRÁNĚNÝ ÚČET A NOVÉ POVINNOSTI PRO ZAMĚSTNAVATELE

CHRÁNĚNÝ ÚČET A NOVÉ POVINNOSTI 
PRO ZAMĚSTNAVATELE
Jedním z palčivých problémů týkajících se exekucí a výkonu rozhodnutí byla možnost „dvojí-
ho postihu“ příjmu zaměstnance. Jednak srážkami ze mzdy, a poté také postižením bankov-
ního účtu zaměstnance, kam mu zaměstnavatel zaslal zbývající část mzdy. Praxe se s tímto 
problémem vypořádávala velmi kreativně, např. výplatou mzdy v hotovosti nebo zasíláním 
mzdy na platební účet jiné osoby než zaměstnance. Alimentační funkce mzdy však tímto dvo-
jím postihem pochopitelně trpěla: zaměstnanec se po určitou dobu nemusel dostat v podsta-
tě k žádné části mzdy, kterou za práci od zaměstnavatele obdržel. Aby se podobným situacím 
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předešlo, byl do právního řádu nově zaveden institut tzv. chráněného účtu. Co to znamená 
a jaké povinnosti pro zaměstnavatele tato nová úprava přináší, tomu je věnován tento krátký 
článek.

CO JE TO CHRÁNĚNÝ ÚČET
Nově zaváděný institut chráněného účtu má být východiskem pro zaměstnance (dále 
v článku užíváme rovněž pojem „povinné“), kteří mají exekuce.1) Fungovat má podobně 
jako jakýkoliv jiný běžný účet v bance, nicméně s tím rozdílem, že exekutor2) nebude moci 
fi nanční prostředky na tomto účtu zablokovat. Finanční prostředky na chráněném účtu 
budou po celou dobu plně k dispozici pro majitele účtu. Nová právní úprava má za-
mezit zejména v perexu popsanému dvojímu postihování příjmů zaměstnanců, kteří mají 
exekuce, a zajistit jim tak praktickou možnost fungování v běžném životě.

Doposud totiž nezřídka docházelo k situacím, kdy exekutor rozhodl o provádění srážek 
ze mzdy3) zaměstnance, ale současně zablokoval účet zaměstnance v bance, kam mu za-
městnavatel poslal zbývající nezabavitelnou část mzdy. Tito zaměstnanci tak byli nuceni žádat 
zaměstnavatele, aby jim vyplácel mzdu v hotovosti4), a v hotovosti nebo prostřednictvím slo-
ženek pak také museli hradit vše ostatní od nájmu, plateb za energie až po placení školních 
obědů pro děti. Jedinou dostupnou alternativou pro ně bylo domluvit se s příbuznými či zná-
mými, aby mzda chodila na jejich účty a potřebné platby byly prováděny z nich.

Právní úprava chráněného účtu je obsažena v § 304c až § 304e zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní řád“ nebo 
„OSŘ“)5), kam byla vložena novelou provedenou zákonem č. 38/2021 Sb. Tato právní úprava 
měla být účinná již od 1. dubna 2021. Přestože toto datum bylo v médiích následně i prezen-
továno, došlo na popud bankovního sektoru (aby se stihl dostatečně připravit) k překvapivě 
rychlému přijetí nového zákona č. 155/2021 Sb. (vyhlášen byl dne 31. března 2021), který 
účinnost právní úpravy chráněného účtu odložil až od 1. července 2021.

Zavedení institutu chráněného účtu nicméně neznamená, že by tím měla být 
 otevřena možnost, jak si „schovávat fi nanční prostředky“ před exekutory. Chráněný 
účet má chránit pouze příjmy, které nelze exekučně postihovat (např. cestovní náhrady nebo 
tzv. stravenkový paušál), nebo příjmy, z nichž již byla provedena příslušná srážka, jako je třeba 
právě mzda.

Proto se také předpokládá, že každý zaměstnanec může mít maximálně jeden chrá-
něný účet a při jeho zřízení musí prohlásit, že jiným chráněným účtem nedisponuje. Banky 

1) V článku je používán termín „exekuce“, je však nutno uvést, že totéž se vztahuje i na výkon rozhod-
nutí prováděný soudem. Pojem „exekuce“ je používán, protože jde o zdaleka nejrozšířenější způsob
nuceného výkonu exekučních titulů, např. rozsudků nebo platebních rozkazů. Pro pořádek  uvádíme,
že toto zjednodušení vychází z § 130 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti ( exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„exekuční řád“), který stanovuje, že tam, kde se ve zvláštních právních předpisech hovoří o soudním
výkonu rozhodnutí nebo výkonu rozhodnutí, rozumí se tím také exekuce podle tohoto zákona.

2)  I zde odkazujeme na § 52 odst. 2 exekučního řádu, který stanovuje, že exekutor je oprávněn vykonat 
všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu
rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.

3)  Mzdou v tomto článku rozumíme též plat, náhradu mzdy, náhradu platu a jiná plnění, s nimiž se pro
účely exekuce nakládá jako se mzdou.

4)  Pro úplnost připomínáme, že výplata mzdy v hotovosti je samozřejmě způsobem předvídaným zá-
koníkem práce, není-li dohodnuto něco jiného. Pokud již nicméně byla dohodnuta výplata mzdy
bezhotovostním převodem na účet, nemůže zaměstnanec bez dohody se zaměstnavatelem svou
volbu změnit a požadovat výplatu v hotovosti.

5)  Pro úplnost doplňujeme, že podle § 52 odst. 1 exekučního řádu platí, že pro exekuční řízení se pou-
žijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li exekuční řád jinak.
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jsou při zřízení a vedení chráněného účtu rovněž omezeny tak, že za tyto úkony nesmí poža-
dovat žádnou platbu.

Aby se předešlo případnému zneužití chráněného účtu pro jiné účely, počítá právní úpra-
va s tím, že na chráněný účet bude peněžní ústav připisovat pouze platby z předem 
označených zdrojů (kterými mohou být pouze příjmy od dlužníka povinného z pohledá-
vek podle § 317 odst. 1 až 3, § 318 nebo § 319 OSŘ, plátce mzdy nebo plátce jiného pří-
jmu  podle § 299 OSŘ a je-li k rukám povinného placeno i výživné na dítě, tak i dlužníka 
z výživného). Aby však peněžní ústav dokázal spolehlivě identifi kovat platby od těchto „dluž-
níků z chráněných příjmů“ povinného, je třeba mu přesně označit konkrétní účty, z nichž 
budou „ chráněné příjmy“ přicházet.

POVINNOSTI PRO ZAMĚSTNAVATELE
V praxi to bude znamenat, že se na zaměstnavatele (plátce jiného příjmu nebo obecně 
dlužníka z chráněného příjmu) může obrátit zaměstnanec nebo exekutor s písemnou 
žádostí o vystavení potvrzení. Zaměstnavatel bude muset potvrzení vystavit bez zbyteč-
ného odkladu a uvést v něm předepsané údaje (zejména identifi kaci zaměstnavatele, zaměst-
nance, číslo účtu, z něhož je příjem odesílán a číslo účtu, na který je tento příjem zasílán, ale 
i datum vystavení potvrzení). Potvrzení se bude vystavovat na předepsaném formuláři, jehož 
vzor zveřejní Ministerstvo spravedlnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.6)

Zaměstnavatel (plátce jiného příjmu nebo obecně dlužník z chráněného příjmu) je po-
vinen ode dne vystavení potvrzení do dne, kdy mu zaměstnanec doručí potvrzení z banky 
o zániku chráněného účtu, vyplácet z účtu uvedeného v potvrzení pouze příjmy, které
mohou být chráněny. Zpravidla se tedy bude jednat o mzdu nebo jiné příjmy nahrazující
odměnu za práci, příp. o příjmy uvedené v § 299 OSŘ (v případě ostatních dlužníků z chráně-
ného příjmu pak pouze příjmy uvedené v § 317 odst. 1 až 3, § 318 nebo § 319 OSŘ).

Je tedy vyloučeno, aby zaměstnavatel z účtu uvedeného v potvrzení odesílal 
zaměstnanci jakékoliv jiné platby7) (např. poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci zá-
půjčku nebo úvěr). Výše uvedenou povinnost zaměstnavatele je však třeba vnímat pouze 
ve vztahu k původu fi nančních prostředků, které zaměstnanci vyplácí. Není ale vylouče-
no, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl na jiném způsobu zasílání výplaty, ať 
již v hotovosti, nebo zasíláním na jiný zaměstnancem určený účet podle § 143 odst. 1 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). 
Podstata výše uvedené povinnosti vyplácet z účtu uvedeného v potvrzení pouze příjmy, které 
mohou být chráněny, je stanovena ve prospěch zaměstnance, aby jeho příjem (resp. jeho 
nezabavitelná část) mohl být chráněn. Rozhodne-li se však zaměstnanec, že mu jeho příjem 
má být vyplácen jiným způsobem, nelze mu tuto dispozici se svým příjmem upírat, nicméně 
jiným způsobem vyplacený příjem již nebude chráněn a exekutor ho bude moci postihnout. 

Pro úplnost uvádíme, že srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu zaměstnance podle § 145 
zákoníku práce) lze provést pouze v zákonem stanoveném rozsahu. Zbývající část 
mzdy po provedení srážky musí být zaměstnanci vyplacena, neboť provádění  srážek ve vět-
ším rozsahu, než dovoluje zákon, je nepřípustné, a to i když s tím zaměstnanec  souhlasí 

6) Ke dni 26. dubna 2021 zatím tento vzor zveřejněn nebyl.
7)  Za jinou platbu však nelze považovat vyplácení cestovních náhrad ze strany zaměstnavatele, protože

z § 277 odst. 2 OSŘ vyplývá, že do čisté mzdy (z níž se mají provádět srážky ze mzdy) se nezapočítá-
vají částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pra-
covních cestách. Výše uvedené ustanovení tak lze vykládat tak, že cestovní náhrady jsou z  hlediska
občanského soudního řádu považovány za součást mzdy, nicméně se tyto částky nezapočítávají
do čisté mzdy pro účely provádění srážek ze mzdy. Pro úplnost lze uvést, že Nejvyšší soud v usnesení
ze dne 10. dubna 2014, sp. zn. 21 Cdo 3774/2013, přijal závěr, že cestovní náhrady nelze  postihovat
ani přikázáním jiné peněžité pohledávky, není tedy důvod dovozovat, že by se tímto způsobem
na chráněný účet mohly dostávat jinak postižitelné pohledávky.
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(viz § 281 OSŘ). Bude-li tedy zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci některé benefi ty, na kte-
ré si zaměstnanec určitým způsobem přispívá (např. stravenky, MultiSport karta apod.), je 
třeba, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl na způsobu, jak si zaměstnanec bude 
tyto benefi ty hradit, protože ani institut chráněného účtu neslouží k tomu, aby zaměstna-
vatel po provedení exekuční srážky ze mzdy provedl ještě další srážku na úhradu příspěvku 
na tyto benefi ty.
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