
Peníze z chráněného účtu pak můžete vybrat, platit 

kartou v obchodě, přeposlat peníze na jiný účet 

(třeba trvalým příkazem) a nebo si je na chráněném 

účtu nechat uložené bez obav, že Vám je exekutor 

strhne na Vaše dluhy. 

 

Výše zůstatku na chráněném účtu není omezena. 

Nemusíte si tak došlé peníze vybrat v nějaké lhůtě 

nebo hlídat, abyste nepřekročili nějakou částku 

apod. 

!Pozor! 

 

Příjmy Vám plátce (zaměstnavatel, úřad práce, 

ČSSZ apod.) nemůže zasílat přímo na chráněný 

účet.  

Posílá je nadále na původní zablokovaný bankovní 

účet a banka sama prostředky převádí ještě tentýž 

den na chráněný účet.  

 

Ani Vy ani nikdo jiný nemůžete přímo na chráněný 

účet vkládat hotovost nebo prostředky 

bezhotovostně zasílat.  

Všechny peníze se na chráněný účet dostávají 

„přes“ zablokovaný účet. 

 

Pokud se změní plátce Vašeho příjmu či jeho číslo 

účtu (např. změníte zaměstnání, začnete pobírat 

důchod, nemocenské, nějakou sociální dávku  

apod.) je třeba nechat si znovu potvrdit plátcem 

příjmu příslušný formulář a poslat jej exekutorovi 

s žádostí, aby banku o změně vyrozuměl.  

 

A které nejčastější příjmy jsou chráněné a je možné 

s nimi hospodařit na chráněném účtu? 

 Plat, mzda, odměna z DPČ nebo DPP 

 Nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc 

v mateřství, důchody, 

 Výživné, rodičovský příspěvek a další 

dávky SSP 

 

 

 

OBČANSKÁ  PORADNA  
 

Člen asociace občanských poraden 
 (odborné sociální poradenství dle zák. č. 108/2006 Sb.) 

 

Tel.: 734 281 415 (denně v provozní době) 
  465 520 520 (Ústí nad Orlicí, záznamník) 

 

Po zanechání vzkazu na záznamníku voláme zpět. 
   

e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz 
www.uo.charita.cz, www.obcanskeporadny.cz 
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Na všechna  kont ak tn í  m ís ta  j e  m ož né  se  ob jednat .  

 

OP Ústí nad Orlicí 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 

OP Česká Třebová 
Hýblova 63, 560 02 Česká Třebová 
 

OP Králíky 
Základní škola Králíky 
Moravská 647, 561 69 Králíky 
 

OP Vysoké Mýto 
Centrum sociálních služeb 
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 
 

OP Letohrad 
Zdravotní středisko 
Družstevní 815, 561 51 Letohrad 
 

OP Lanškroun 
Centrum sociálních služeb 
Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun 

 
 
 
 
 

Stručný průvodce  
založením a podmínkami 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.uo.charita.cz/
http://www.obcanskeporadny.cz/


Máte nařízenou exekuci a chcete či potřebujete 

používat bankovní účet? 

 

Řešením je zřízení tzv. chráněného účtu, na který 

exekutor nemůže – novinka od 1. července 2021 

 

O co jde? 

 

Speciální bankovní účet pouze pro lidi v exekuci, 

na který jim mohou chodit peníze, jež dle zákona 

exekuci nepodléhají – např. nezabavitelná část 

mzdy, která zaměstnanci musí zůstat po srážkách, 

některé sociální dávky apod.  

Tedy peníze, které by správně exekutor vůbec 

dostat neměl, v praxi se to ale bohužel často stává. 

  

Jak je to možné? U peněz „ležících“ na běžném 

účtu nemá exekutor šanci zjistit jejich původ a bere 

vše, pouze jednou si můžete ze zablokovaného účtu 

vybrat prostředky do výše trojnásobku životního 

minima (11 580 Kč).  

 

U chráněného účtu je to jinak – na něm jsou 

uloženy pouze peníze, které exekuci nepodléhají, a 

můžete s nimi bez obav volně nakládat. 

 

Podmínky: 

 
Zřízení a vedení chráněného účtu je u všech bank 

zdarma, ostatní služby (např. zasílání výpisů) by 

měly být zpoplatněny stejně jako běžný účet.  

 

Chráněný účet by Vás tak neměl přijít draho – ne 

dráž než obyčejný účet v bance.  

 

Každý člověk v exekuci může mít pouze 1 

chráněný účet. Běžných bankovních účtů si můžete 

založit, kolik chcete, ten chráněný ale pouze jeden u 

jedné banky. 

 

Postup při založení ve čtyřech krocích: 
 

1. Máte na své jméno bankovní účet a ten je 

postižený exekucí. 

Chráněný účet nelze zřídit samostatně, ale pouze jako 

„podúčet“ k již existujícímu bankovnímu účtu. 

 

Nemůžete si ho založit předem, když teprve očekáváte 

zahájení exekuce nebo obstavení svého bankovního 

účtu exekutorem či jen tak pro případ, kdybyste 

náhodou někdy v budoucnu spadli do exekuce. 

 

Pokud jste v exekuci, ale žádný bankovní účet nemáte, 

můžete si jej založit v bance podle svého výběru.  

 

Porovnejte si nabídky různých bank a zvolte produkt, 

který je pro Vás nejvýhodnější (např. s ohledem na 

bankovní poplatky, dostupnost bankomatů ve Vašem 

okolí apod.).  

 

Poté můžete počkat, až exekutor účet zablokuje nebo 

mu založení účtu písemně oznámit a požádat o vydání 

exekučního příkazu, kterým účet zablokuje. 

  
2. Požádejte plátce Vašeho příjmu o potvrzení na 

speciálním formuláři, že Vám na Váš bankovní účet 

zasílá peníze. 

Formulář naleznete na internetu na stránkách 

Ministerstva spravedlnosti k exekucím 

https://exekuce.justice.cz/. 

 

Výplatu mzdy Vám na tento formulář potvrdí Váš 

zaměstnavatel, výplatu důchodů Česká správa soc. 

zabezpečení, u nemocenských dávek OSSZ, soc. 

dávek úřad práce apod.  

 

Pokud máte příjmů víc (např. mzdu a důchod), budete 

potřebovat potvrzení od každého plátce zvlášť.  

Protože můžete mít pouze jeden chráněný účet 

v jedné bance, je důležité, aby Vám i všechny 

příjmy chodily na jeden zablokovaný účet, 

k němuž bude vázaný nový chráněný účet.  

 

O peníze v jiných bankách na jiných účtech 

byste bez náhrady přišli. 

 
3. Potvrzený formulář zašlete svému 

exekutorovi se žádostí, aby Vaší bance sdělil 

potřebné údaje o tomto chráněném 

příjmu/příjmech. 

Exekutor tak učiní bez zbytečného odkladu 

v řádu dní – dá bance pokyn, že Vám může 

zřídit chráněný účet a příjmy uvedené na 

potvrzení převádět ze zablokovaného účtu na 

chráněný, aby nebyly postiženy exekucí a Vy 

jste s nimi mohli volně nakládat. 

 

Máte-li více exekucí u různých exekutorských 

úřadů, stačí formulář o chráněném příjmu poslat 

pouze jednomu z těch, co Vám účet zablokovali.  

 
4. Navštívíte svoji banku a požádáte o založení 

chráněného účtu. 

Banka je povinna Vám účet založit do 5 

pracovních dnů.  

Následující den Vám ze zablokovaného účtu 

převede na chráněný účet trojnásobek životního 

minima (pakliže na zablokovaném účtu tolik 

peněz máte a nevybrali jste si trojnásobek 

životního minima už dříve) a bude na chráněný 

účet převádět  

všechny nově došlé chráněné příjmy, které Vám 

přijdou na původní zablokovaný účet.  

 

Převody banka provede do konce pracovního 

dne – nemusíte se tak obávat, že byste měli 

peníze k dispozici se zpožděním. 

https://exekuce.justice.cz/

