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Vážení klienti a obchodní partneři, 

připravili jsme pro Vás letošní druhé číslo 
Pracovněprávních novinek, newsletteru 
věnovaného novinkám (především) 
v oblasti pracovního práva. 

Aktuální číslo je věnováno převážně 

Programu kontrolních akcí Státního 
úřadu inspekce práce pro rok 2021. 

Na těchto dvou stranách proto naleznete 
základní shrnutí toho, které oblasti budou 

v tomto roce inspektoráty práce nejčastěji 

kontrolovat. Upozorňujeme však i na 
změny v oblasti exekucí zaměstnanců 
související s přijetím právní úpravy 
chráněného účtu účinné od 1. 4. 2021. 

Michal Vrajík a Tomáš Trojan 

 

 

Program kontrolních akcí SÚIP pro rok 2021 

Rádi bychom Vás touto cestou seznámili s tematickým 
zaměřením kontrol orgánů inspekce práce, které budou 

prováděny v letošním roce, tak jak vyplývají ze zveřejněného 
Ročního programu kontrolních akcí pro tento rok.  

Inspektoráty práce se budou při kontrolách zaměřovat 

zejména na zaměstnavatele, u nichž byly v minulosti zjištěny 
nedostatky a dále na ty, u kterých nebyla kontrola 

v dlouhodobém horizontu provedena. Zohledňovány budou 
ovšem i obdržené podněty ke kontrole. Loni byla na základě 2/3 

podnětů následně provedena i kontrola. 

Nově se orgány inspekce práce budou rovněž aktivně podílet i 
na provádění veřejnosprávních kontrol v rámci Vládního 
programu „Antivirus“, kde bude kladen důraz na pracovní 

podmínky zaměstnanců v souvislosti s negativními dopady 
pandemie COVID-19. 

Datum: 1. 4. 2021 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V čem spočívá zavedení institutu 

chráněného účtu?  

Doposud mohlo docházet k tomu, že 
zaměstnancům, kterým byly prováděny 
srážky ze mzdy, mohla být 

nezabavitelná část mzdy, kterou jim 
zaměstnavatel poslal na účet, opět 
postihnuta stejným nebo jiným 
exekutorem dalším exekučním příkazem 

postihujícím nyní pohledávku 

zaměstnance k prostředkům na daném 
účtu. Zaměstnanci tak zůstávali bez 

prostředků nebo jen se stanoveným 
minimem. 

Nově může zaměstnanec požádat o 

zřízení chráněného účtu, kam 
nezabavitelná část mzdy (stejně jako 

jiné definované příjmy) přímo poputuje a 
kde již budou mimo dosah exekutora. 

Zaměstnanec bude bez omezení moci 

účet obsluhovat dle svých potřeb.  

 

 

 

Program kontrolních akcí SÚIP pro rok 2021 – 

pokračování 

V oblasti pracovněprávních vztahů budou kontroly zaměřeny 
na dodržování zákazu diskriminace, rovného zacházení se 
zaměstnanci, odměňování zaměstnanců, na pracovní dobu a 

dobu odpočinku, ale i na agenturní zaměstnávání, vysílání 

zaměstnanců a pracovní podmínky zahraničních 
zaměstnanců. Cílit budou inspektoráty na otázky související 
s pandemií COVID-19, tj. na zákonnost překážek v práci na 

straně zaměstnavatele, náhrady výdělku za tuto dobu překážek, 

rozvazování pracovněprávních vztahů, dovolenou, 

neplacené volno, ale i na výkon práce z domova či převedení 
na jinou práci.  

V BOZP bude kladen důraz na seznámení zaměstnanců 
s riziky na pracovišti a jejich potřebná školení, bezpečnost 

pracovních a technologických postupů, a na příslušnou 
průvodní a provozní dokumentaci či vybavení zaměstnanců 

předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky. 

V oblasti zaměstnanosti budou kontroly zaměřeny především 

na kontroly nelegálního zaměstnávání, zastřeného 

zprostředkování zaměstnání, plnění povinného podílu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením a na rovné 
zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na práci.  

Plán kontrol je docela ambiciózní i co do počtu kontrol, které 

by měly být provedeny. Rozhodně lze všem zaměstnavatelům 
vřele doporučit, aby se mimo jiné ujistili, zda mají v pořádku 

veškerou pracovněprávní dokumentaci, zda jejich vnitřní 
předpisy odpovídají aktuálnímu znění pracovněprávních 

předpisů, že mají správně upraveny podmínky práce z domova 
a že mají správně vyřešenou oblast odměňování, pracovní doby 

a její evidence. Statistiky o kontrolní činnosti bude třeba naplnit 

a je lépe být na kontrolu připraven než se jí nechat zaskočit.  

Budete-li mít zájem, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám 

pomůžeme vše projít a sladit tak, aby Vás při kontrole 

nemohlo nic zaskočit. 

Jak se právní úprava chráněného 

účtu dotýká zaměstnavatele? 

S přijetím úpravy chráněného účtu jsou 

však od 1. dubna 2021 spojeny také nové 
povinnosti pro zaměstnavatele, se 

kterými musí pracovat. Aby nebyl institut 
chráněného účtu zneužíván k utajování 

jiných finančních prostředků před 
exekutorem, budou muset být chráněné 

příjmy řádně identifikovány. 

Za tímto účelem bude soud (exekutor) či 
zaměstnanec oprávněn požádat 
zaměstnavatele o vystavení potvrzení, 
a to bez zbytečného odkladu.  

Vzor potvrzení na formuláři zveřejní 
Ministerstvo spravedlnosti způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, přičemž 
potvrzení bude obsahovat označení 

zaměstnavatele, zaměstnance, číslo 

účtu, z něhož je mzda vyplácena, účet 
zaměstnance, na který je mzda 

vyplácena, a datum vystavení potvrzení. 

Od vystavení potvrzení bude 

zaměstnavatel povinen vyplácet ze 

svého účtu uvedeného v potvrzení na 
účet zaměstnance uvedený v potvrzení 

pouze mzdu či jiné příjmy nahrazující 
odměnu za práci. 

 

MGR. MICHAL VRAJÍK, advokát 

Pokud Vás kterákoliv z uvedených novinek zaujme 

nebo budete mít bližší dotazy, neváhejte se na nás 

obrátit. 

KONTAKT: 

Mgr. Michal Vrajík, advokát 

Spálená 97/29,  

110 00 Praha 1  

T: +420 605 068 258    

E: michal.vrajik@akvrajik.cz                             

www.akvrajik.cz 

       


