
Informace pro zaměstnavatele v souvislosti s vyhlášeným 

nouzovým stavem 

(podle stavu k 2.4.2020) 

 

Dovolte mi Vás seznámit s dopadem na povinnosti zaměstnavatele při provádění srážek ze mzdy 

v době vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s šířením virové nákazy COVID-19 způsobené virem 

SARS-2-Cov-2. 

V posledních týdnech se v médiích šíří zprávy o odkladu splátek a zastavování nebo odkladu exekucí. 

Ve skutečnosti jde o dezinformace.  

Vyhlášení nouzového stavu nemá žádný vliv na povinnost zaměstnavatele provádět srážky ze mzdy.  

Vláda ani Parlament dosud nepřijaly žádné nařízení ani zákon, který by zaváděl jakákoli omezení v 

exekucích. Odklad splátek se týká jen splátek u bank a to na žádost klienta, který v době do 27.3.2020 

nebyl v prodlení delším než 30 dnů. Vztahuje se tak z většiny na poctivě splácené úvěry 

 V žádném případě odklad splácení bankovních úvěrů neznamená o odklad exekucí. 

 

Plátce mzdy je povinen nadále provádět srážky ze mzdy a jiných 

příjmů povinného. 

 

§ 299 občanského soudního řádu 

(1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, 
z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, z odměny za pracovní nebo 
služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní 
sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z 
příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou 

a) náhrada mzdy nebo platu, 

b) nemocenské80b), 

c) peněžitá pomoc v mateřství80b) 

d) důchody, 

e) stipendia, 

f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, 

g) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, 



h) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním, 

i) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na 
výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti, 

j) dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku, 

k) výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů, 

l) příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti 
sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění 
účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. 

(2) Jde-li o výkon rozhodnutí srážkami z důchodu fyzické osoby, která z tohoto důchodu platí náklady 
za pobyt v ústavu sociální péče, nepodléhá výkonu rozhodnutí částka potřebná na úhradu pobytu a 
částka rovnající se výši kapesného v takovém ústavu. Výkon rozhodnutí ohledně dávek státní sociální 
podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově, nelze provést přikázáním 
pohledávky. 

(3) Jsou-li splněny podmínky stanovené občanským zákoníkem, nesmí být povinnému sražena z dávky 
poskytované podle zaopatřovací smlouvy částka, kterou povinný vzhledem ke svým poměrům pro své 
zaopatření nutně potřebuje. Výši této částky určí soud v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí; k 
jejímu určení soud nařídí jednání. 

 


