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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

I. Obecná část 

A) Zhodnocení platného právního stavu 

Současná právní úprava plnění povinností plátců pojistného je z hlediska řešené problematiky 

obsažena především v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“). Podle ustanovení § 24 odst. 2 

tohoto zákona platí, že: „Osoba samostatně výdělečně činná je povinna nejpozději do jednoho 

měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání32) za tento 

kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období 

pojištěna, přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a 

udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu stanoveném podle § 3a, 

pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu. Pokud osobě samostatně výdělečně 

činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné 

zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat 

daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích 

příslušné zdravotní pojišťovně do 8. dubna následujícího roku má osoba samostatně výdělečně 

činná i v případě, kdy není povinna podle zvláštního právního předpisu daňové přiznání 

podávat.“ Není-li tato povinnost splněna, může osobě samostatně výdělečně činné zdravotní 

pojišťovna uložit sankci podle § 26 odst. 1 tohoto právního předpisu. Zákon č. 592/1992 Sb. 

neobsahuje žádné liberační ustanovení, které by bylo možné použít v případě, kdy tuto 

povinnost není schopna splnit. 

Podle ustanovení § 18 odst. 1 poté platí, že: „Nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné 

zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být 

zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý 

kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala.“ Ani v tomto případě neexistuje 

zákonný důvod, pro který by i za nouzového stavu byla zdravotní pojišťovna oprávněna penále 

nevyměřit. Podle ustanovení § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze sice 

postupovat cestou odstranění tvrdosti, nicméně tento postup je vázán na podání žádosti plátcem 

pojistného a následný formalizovaný proces. Lze tak očekávat výrazné navýšení 

administrativních nákladů na straně zdravotních pojišťoven, které budou do značné míry 

nedůvodné, neboť většině žádostí o prominutí penále bude pravděpodobně vyhověno. 

B) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Předkladatel navrhuje, aby za vyhlášeného nouzového stavu nebylo nutné plnit výše uvedené 

povinnosti související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění, resp. je bylo možné 

plnit za jiných podmínek. Podání přehledu za rok 2019 může podle navržené právní úpravy 

realizovat osoba samostatně výdělečně činná až do 3. srpna letošního roku. 

V případě penále poté návrh předpokládá, že nebude vyměřeno v případech, kdy se vztahuje 

k pojistnému, které mělo být uhrazeno v době vyhlášení nouzového stavu nebo dva kalendářní 
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měsíce po měsíci, v němž byl nouzový stav ukončen. Takové opatření umožní plátcům 

pojistného alespoň částečně překlenout období, v němž hrozí, že nebudou mít žádné příjmy 

s tím, že dlužné pojistné bude po uplynutí ochranné doby uhrazeno. Za účelem zajištění platby 

takového pojistného se navrhuje, aby penále, které je příslušenstvím pojistného původně 

splatného v ochranné době, začalo vznikat nejdříve od prvního dne kalendářního měsíce 

následujícího po dni, v němž toto období skončilo. 

C) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Jak je uvedeno již výše, je hlavním cílem právní úpravy ulevit plátcům pojistného (zejména 

osobám samostatně výdělečně činným) v době, kdy nebudou schopni plnit své povinnosti 

související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění z důvodu vyhlášení nouzového 

stavu. Navržené úpravy ovšem ve svém důsledku nesmí vést k ohrožení výběru zákonného 

pojistného, které je nezbytné k financování hrazených zdravotních služeb. Proto návrh směřuje 

k „odpuštění“ penále pouze po určitou stanovenou dobu. Po odpadnutí překážek platby 

pojistného již penále bude vyměřeno, jako je tomu ve standardních případech.   

D) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

Předložený návrh je v souladu se všemi právními předpisy, které jsou součástí ústavního 

pořádku České republiky. Jeho cílem je podpořit právo na podnikání podle čl. 26 odst. 1 Listiny.  

E) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

a judikaturou soudních orgánů Evropské unie 

Předložený návrh se nedotýká právních předpisů Evropské unie ani judikatury soudních orgánů 

Evropské unie. 

F) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána 

Navržená právní úprava se nedotýká mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, 

tudíž zde není ani založen rozpor. 

G) Předpokládané dopady navrhované právní úpravy 

Navrhovaná právní úprava se pozitivně projeví ve sféře plátců pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění, kteří zejména nebudou nuceni hradit penále v případě, kdy nemohou objektivně platit 

pojistné. Příjmy zdravotních pojišťoven tak budou dotčeny v rozsahu hypoteticky vypočteného 

penále, které by za normálních okolností vzniklo. S ohledem na obtížně predikovatelnou délku 

trvání nouzového stavu i počet plátců pojistného, kteří nebudou schopni splácet, ovšem nelze 

přesně určit částku, o níž budou příjmy zdravotních pojišťoven zkráceny. Lze předpokládat, že 

při kratší době trvání nouzového stavu se bude jednat o desítky milionů Kč, při delším trvání 

může jít až o stovky milionů Kč.  
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Nutno podotknout, že právní úprava se pozitivně dotkne zdravotních pojišťoven, kterým budou 

ušetřeny administrativní náklady související s potenciálním vedením řízením o uložení pokuty 

za neodevzdání přehledu pojistného a s rozhodováním o odstraňování tvrdosti, kterých mohou 

být až desítky tisíc. 

H) Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navržená úprava nenese dopady na ochranu soukromí a osobních údajů. 

I) Zhodnocení korupčních rizik 

Navržená úprava nikterak nemění potenciál vzniku korupčních rizik. 

J) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navržená právní úprava nemá vliv na bezpečnost ani obranu státu.  
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II. Zvláštní část 

K § 28c odst. 1: 

Podání přehledu za rok 2019 může podle navržené právní úpravy realizovat osoba samostatně 

výdělečně činná až do 3. srpna 2020. 

 

K § 28c odst. 2: 

V případě penále poté návrh předpokládá, že nebude vyměřeno v případech, kdy se vztahuje 

k pojistnému, které mělo být uhrazeno v době vyhlášení nouzového stavu nebo dva kalendářní 

měsíce po měsíci, v němž byl nouzový stav ukončen. Takové opatření umožní plátcům 

pojistného alespoň částečně překlenout období, v němž hrozí, že nebudou mít žádné příjmy 

s tím, že dlužné pojistné bude po uplynutí ochranné doby uhrazeno. Za účelem zajištění platby 

takového pojistného se navrhuje, aby penále, které je příslušenstvím pojistného původně 

splatného v ochranné době, začalo vznikat nejdříve od prvního dne kalendářního měsíce 

následujícího po dni, v němž výše uvedené období nouzového stavu a dvou následujících 

měsíců skončilo. 
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